
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 06.10.2021 in §edinta extraordinard 

a Consiliului Local al orasului Comane§ti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 636/04.10.2021, facandu-li-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 4444 1/b/04.10.2021. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domnii consilieri locali„ Bala§ 
Monica, Anastasiu Constantin, sunt prezenti prin intermediul online. Fiind intrunita 
majoritatea, lucrarile §edintei pot incepe. 

Se dä cuvantul d-lui. Prqedinte de sedintd — Cozma Florin Ionut - pentru a da citire 
ordinei de zi. 

Dl. Presedinte de sedinta, Cozma Florin Ionut, dà citire ordinii de zi: 

1. Project de hotarare privind aprobarea accesarii Programului privind cresterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu/prin proiectul „ Lucrari de 
reabilitare termica si crestere eficient5 energetica, gestionare inteligenta a energiei pentru 
Gradinita 10 — cu program prelungit „ Dumbrava Minunata", strada Gärii , nr. 9, Orasul 
Comane§ti, Judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 
D1 Primar: Prin fondul de mediu se aloca niste bani pentru clädirile aflate in domeniul public 
al statului. Cu aceasta. ocazie noi vrem sà accesam aceste fonduri. Este vorba de eficientizare 
energetica, este acela§i proiect pe care il avem §i la spital. La spital o sa cerem o suplimentare 
- pentru cä a solicitat-o constructorul din cauza majorarii pretului la materiale de constructii si 
au crescut cheltuielile. Conform Ordonantei 15, cheltuielile trebuiesc suportate de la bugetul 
local. Acum vorbim de eficientizarea energetica la gradinita Dumbrava Minunata. Dacà sunteti 
de acord cu acest proiect, vã rog sä supuneti la vot. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä intreaba daca mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

2. Project de hotarare privind punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr.15/2021 legat de 
proiectul << Eficientizarea energetica a cladirilor publice — Spitalul Ord§enesc "IOAN 
LASCAR" - Judetul Bacau, ora§ul Comane§ti, str. Vasile Alecsandri, nr. 1>> 
DI Primar: Dupd cum vedeti, este acelasi tip de proiect §i anume - de eficientizarea energetica a 
cladirilor publice. Avem de la proceduri de izolare termica pana la proceduri de inazire cu 
pompe geo termale, panouri solare §i panouri fotovoltaice. Odatä cu eficientizarea energeticä 
am mai solicitat si reabilitarea a partii de spital, care nu a fost reabilitata. Am avut reabilitarea 
ambulatoriului, acum avem reabilitarea clãdirii spitalului. Acest proiect a fost demarat in anul 
2018. Din anul 2018 §i pand acum, preturile la materiale au crescut. Constructorul, in 
momentul licitatiei, a venit cu niste preturi, am incheiat contract, dar acesta nu mai poate duce 
contractul la bun sfar§it pentru cä preturile au crescut foarte mult. Daca dumneavoastra vreti , 



puteti sá alocati Inca. 41 de miliarde de lei vechi pentru a putea finaliza acest pro iect, in 
conditiile in care am suportat de la bugetul local cheltuielile neeligibile - pentru ca partea de 
reabilitare cladire spital este suportata in totalitate de la bugetul local. Pe fonduri europene, 
este suportata doar partea de eficientizare energetica. Asa cä, daca doriti, va trebui sa venim pe 
langa 130 miliarde de lei vechi - inca cu 41 de miliarde lei vechi. Tot ce ne determind sä facem 
aceste eforturi supraomenesti, este ca sä nu mai existe niciodata in discutie inchiderea 
spitalului din Comanesti , motivat de faptul cà poate nu are nu stiu cc dotare sau pentru ca nu 
stiu ce conditii nu indeplineste. Spitalul va fi, sà speram, 	la cele mai inalte standarde 
europene. Ati vazut ca au luat foe spitale prin tara. Facem aceste eforturi pentru noi, pentru 
copiii nostri pentru ca parintii nostri sà aiba unde sã se clued la spital, daca au nevoie. Cine 
rade de eforturile noastre, este un om frustrat. Mai sunt si cadre medicale care nu-si fac datoria 
cum ar trebui si care nu au un comportament adecvat. Se intampla la once spital.Ce nu face 
diferenta lumea , este faptul ca atunci cand ajungi cu un pacient in stare grava la spital si nu 
este de competenta spitalului nostru, care este un spital de grad 4 si avem doar 2 linii de garda, 
trebuie transferate urgent la spitalul Moinesti, care este spital de urgenta. Spitalul Moinesti este 
echivalent cu Spitalul Bacau , spitalul Floreasca. De exemplu, Spitalul Onesti nu este spital de 
urgenta. Spitalul Comanesti a fost inchis ca Spitalul Moinesti sa obtin'a dreptul de a fi spital 
de urgenta. Pentru a avea arealul unui spital de urgenta a trebuit ca spitalul Comanesti sa, nu 
aiba pacienti. Dupd cc spitalul Moinesti a fost facut spital de urgenta prin inchiderea spitalului 
Comanesti, dupa cc noi am castigat procesele pentru a fi redeschis spitalul nostru, spitalul 
Moinesti, cu regret o spun, nu prea vor sä primeasca pacienti din zona Comanesti. 
DI consilier local Tamba Viorel:Eu am fost la spital la Moinesti si m-au primit. 
DI Primar: v-a primit in audienta. 
DI consilier local Tamba Viorel: M-a primit la urgenta.M-au intrebat daca sunt din Comanesti 
de cc nu ma duc la spitalul in Comanesti. 
DI Primar: era de competenta spitalului Comanesti sau de spitalul Moinesti? 
DI consilier local Tamba Viorel: Am avut niste arsuri solare. 
DI primar: Noi avem doar anumite specialitati. Fac o comparatie, &deft ' un magazin are doar 
paine si ulei nu te NO duce sä cumperi altceva. Spitalul Moinesti are toate specialitatile. Au 7 
linii de garda. Cadrele medicale trebuie sa-5i faca datoria . 
DI consilier local Tamba Viorel: Toate persoanele pe care le cunosc se feresc sä mearga la 
spitalul Comanesti din cauza personalului medical. 
DI primar: Sigur. Ei nu inteleg ca isi exercita activitatea numai datorita pacientului. Pacientul 
dispare, dispare si spitalul. Trebuie sã lucram la capitolul acesta. Apropo de acest spital, sotia 
mea a fost internata la un alt spital, nu la Comanesti, acelasi comportament. Ii lua glicemia si 
intreba cat are si i se raspundea cä nu are voie sa spund. Dar eu am voie sa-ti dau degetul si sa-
mi iei glicemia daca tu nu-mi spui daca e mare sau mica?Spitalul Comanesti a fost una dintre 
cele mai grele probleme ale orasului Comanesti. Am avut o sedinta la AOR si se discuta ca 
printr-o Ordonanta de Guvern au fost inchise 67 de spitale, le-am spus sä noteze 66, spitalul 
din orasul Comanesti a fost redeschis si este functional la capacitate. La momentul acesta avem 
demarata procedura pentru 121 miliarde lei ca sä putem achita astazi 10 miliarde de lei si 
acum ne mai vine o procedura. de 43 de miliarde de lei vechi ca sa putem functiona, ca sä 
putem achita proiecte. Banii nu ni se pot asigura de la bugetul statului sau din alte surse. Ne 
mai intreaba lumea de cc nu facem uncle sau altele, nu sunt bani. Facem eforturi pentru 
proiectele acestea. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
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3. Project de hotardre privind aprobarea accesarii Programului privind cresterea eficientei 
energetice a infi-astructurii de iluminat public cu/prin proiectul << Cresterea eficientei 
energetice a infrastructurii de iluminat public in orasul Comanesti, judetul Bath' >> si a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Dl Primar: este vorba de Inca un proiect pe iluminat public, avem unul in licitatie acum , 
urmeaza sa demaram executia lucrarilor si mai evem posibilitatea sà mai accesam Inca un 
proiect pe iluminat public. incercam ca in tot orasul sa fie iluminat public modern, sä 
reducem consumul de energie electrica pe timp de noapte. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba dacd mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

Dl. Presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt alte probleme, declar inchise lucrarile 
sedintei de astazi. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local 

Cozma Florin Ionut 

Secretar, 
jurist Daniela Chirila 
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