
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 10.02.2022 in §edinta ordinara 

a Consiliului Local al ora§ului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 290/03.02.2022, facandu-li-se cunoscuta 
ordinea de zi prin adresa nr. 24767/03.02.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 17 consilieri. Domnii consilieri Tamba Viorel si Constantin $tefan 
sunt prezenti prin intermediul online. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se dä cuvantul dlui Anastasiu Constantin - pentru a da citire ordinei de zi. 

DI. Presedinte de sedinta - Anastasiu Constantin : - inainte de a incepe, supunem la vot procesul verbal al 

seditei din data de 28.01.2022. Se aproba in unanimitate. 

Dna consilier Sisca Maria Laura, dra consilier Prisecariu Mihaela si dl consilier Cozma Florin Ionut nu 

participa la vot la punctul 1 de pe ordinea de zi si punctul 18/3 al ordinii de zi: - Project de hotarare privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, Project de hotarare privind aprobarea 

numarului si cuantumului burselor §colare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din orasul 

Comanesti. 
Domnul Pre§edinte de §edintä supune la vot completarea ordinii de zi: 

- Project de hotarare privind aprobarea plãii cotizatiei anuale catre Asociatia Ora§elor din Romania. 

- Project de hotarare privind modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun din domeniul public al 

orasului Comane§ti, judetul Bacau. 

- Project de hotarare privind aprobarea numarului §i cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor 

din unitatile de invatamant din ora§ul Comanesti. 

- Project de hotarare pentru aprobarea Actului aditional nr. 4 la Documentul de pozitie privind modul de 

implementare a Proiectului „ Sistem integrat de management al de§eurilor solide in Judetul Bacau". 
Se aproba in unanimitate completarea ordinii de zi. 
Presedinte de sedinta — dl Anastasiu Constantin , dä citire ordinii de zi: 
Project de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022. 
Dna Secretar General Daniela A§ don i sä aduc la cunostinta cä Proiectul de hotarare privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost supusprocedurii de transparenta 
decizionala, astfel a fost incheiat un anunt pe data de 11.01.2022, prin care - UAT- Comane§ti aduce la 
cunostinta cetatenilor orasului Comanesti, cä a elaborat prin intermediul Directiei economice un proiect de 
hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022. Anuntul cuprinde urmatoarele 
precizari: 

Persoanele interesate de acest project, il pot consulta personal la sediul Primariei orasului Comanesti, 
la Registratura unitatii, zilnic, de luni pana joi intre orele 07.30-16.00, jar vinerea intre orele 07.30-13.30 cat 
§i pe site-ul www.primariacomanesti.ro  la rubrica „Transparenta decizionala" . 

Cetatenii care doresc sa faca propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act 
normativ, o pot face in scris pe adresa : UNITATEA ADMTNISTRATIV TERITORIALA A ORA$ULUI 
COMANESTI, str. Ciobanus, nr.2, judetul Bacau, sau depuse direct la registratura institutiei noastre. 
Materialele transmise vor purta mentiunea "Recomandare" la proiectul de act normativ privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.Ultima zi de depunere a propunerilor si sugestiilor scrise este 
data de 25.01.2022. In data de 25.01.2022 a fost incheiat un process verbal de indeplinire a procedurii de 
transparenta decizionala, prin care responsabiliul cu transparenta decizionala din cadrul UAT Comanesti a 
procedat la afisarea anuntului si a proiectului de hotarare in cadrul procedurii de consultare publica pe site-ul 
institutiei la rubrica „Transparenta decizionala" cat §i la sediul institutiei, din strada Ciobanu§ nr.2, orasul 
Comanesti, jud. Bacau. In urma publicarii acestui anunt nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de act normativ propus. Am facut aceste precizari pentru a se constata cä , in mod 



categoric, a fost indeplinita procedura de transparenta decizionala. 
DI Primar: Intodeauna trebuie sa fie si cineva impotriva, nu este vorba de noi ,de consiliul local, pe 

pamant, in general, se naste si un "gigi contra". Acesta face tambalau pe facebook , ca nu i s-a deschis site-
ul la ora 1 si 25 minute si 13 secunde si este foarte pomit impotriva bugetului ,cã nu ar trebui aprobat. Tot 
acest "gigi contra", acum ceva vreme, era nemultumit ca nu poate sä plateasca taxele prin ghiseul.m. Am 
aflat ulterior cã in procedura de inregistrare a fost sotia prezenta si a trecut CNP-ul ei in sistem. Daca 
dumnealui a dorit sä se logheze, jar in sistem era alt CNP, al sotiei in cazul asta, desigur ca nu functioneaza.. 
Nu mai spun ca a tot afirmat ca dumnealui a inventat ghiseul.ro. Acest proiect a fost initiat de Primarul 
orasului Comanesti Viorel Miron, chiar daca acest proiect, ghiseul.ro, a fost initiat Cu ani in urma. 
Binenteles, ca "gigi contra" a fost nemultumit - pentru ca si-ar fi dorit ca el sä initieze ghiseul.ro , dar nu a 
mai putut fiindca deja era initiat. Din cauza unor proceduri anevoioase, din cauza unor aprobari de la STS 
si de la alte institutii, cei de la impozite i taxe au incetinit demararea. Dar s-a rezolvat i acest domn tot nu 
a putut plati - ca nu era CNP-ul lui era inregistrat ci cel al sotiei. Acum, revenind la la buget, tot "gigi-
contra" spune ca sä nu se voteze bugetul , fiindca dumnealui nu a putut intra sã vada bugetul pe site. In 
cadrul adresei care a prezentat-o dna secretar,  , se vede clar ca toate datele sunt prezentate , ca au fost afisate 
la adresa sediului institutiei unde peroanele interesate pot veni sa depuna sugestii si pe internet. Sã 
presupunem ea nu se deschide site-ul, dar pot merge la sediu. De ce face pe nestiutorul i fiindca s-a 
intamplat sã nu se deschida site-ul atunci - nu voteaza bugetul?! Sä blochezi tu bugetul unei institutii ca nu 
s-a deschis linkul intr-un anumit moment? Scrie clar ca te poti adresa i la sediul institutiei. Noi suntem o 
institutie publicä locala, care trebie sã facem tot posibiliul sä functionam. Va recomand sa fim constructivi. 
Aceastra adresa citita de dna secretar era pe site. Vorbim de proiecte in derulare, proiecte de valori man, 
este vorba de proiectul spitalului. Acest domn a spus cä nu voteza, dar daca ar mai fi multe persoane ca el si 
nu s-ar vota bugetul - ar insemna sistarea lucrarilor la toate proiectele aflate in derulare, sistarea tuturor 
proiectelor aflate in licitatie - (20 milioane de euro) Scoala Liviu Rebreau, Scoala Ciprian Porumbescu, 
celelalte proiecte de 5 milioane de euro — Scoala din Laloaia 5 Bis, Scoala Cuza Vodd Laloaia, sala de 
sport, gradinita i asfaltarea strazilor aferente, proiectul cu gazele. In luna martie incep lucrarile la proiectul 
cu gazele. Noi vrem sã avem oameni constructivi, sä facem tot ce trebuie pentru binele comunitatii si sã nu 
sã blocam proiectele. Noi suntem de maxima importanta, fiindca reprezentam comunitatea i trebvuie s-o 
facem cu responsabilitate. 

Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 
discutii. Se supune la vot! Se aproba astfel: Voturi pentru -15, voturi impotriva- 0, abtineri- 1, neparticipari 
la vot- 3. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022. 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

3. Project de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli la Spitalul orasenesc loan 
Lascar Comanesti pentru anul 2022. 

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. 

4. Project de hotarare privind aprobarea Listei de investitii la Spitalul orasenesc „loan Lascar" 
Comanesti pentru anul 2022. 

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. 

5. Project de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli la Serviciul Local Eco 
Valea Muntelui pentru anul 2022. 

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. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii la Serviciul Local Eco Valea Muntelui 
pentru anul 2022. 

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

7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli la S.C. Apa Serv Trotus 
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SRL pentru anul 2022. 
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. 

8. Project de hotarare privind aprobarea Listei de investitii la S.C. Apa Serv Trotus S.R.L pentru anul 
2022. 

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. 

9. Project de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de intretinere i functionare a Centrului de 
resurse i instruire profesionala — Centrul 5 in anul 2022. 

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

10. Project de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de intretinere i functionare a Centrului de 
Agrement Trotus — Ionut Iftimoaie pentru anul 2022. 

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. 

11. Project de hotarare privind acordarea unei subventii din bugetul local al orasului Comanesti 
pentru finantarea functionarii serviciului public de salubrizare. 

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. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local la care vor participa in 
anul 2022 beneficiarii de ajutor social. 

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. 

D1 Primar: De la punctul nr.1- buget, toate celelalte puncte de pe ordinea de zi pana la punctu 12 - 
are legatura cu bugetul. Daca cineva in mod intentionat nu a votat bugetul s-au s-a abtinut - degeaba a votat 
celelate puncte pentru cä e vorba tot de buget.. Toate aceste puncte pana la numarul 12 - sunt cuprinse in 
bugetul local. Daca eu nu vreau sä votez bugetul, dar votez celelalte puncte, este ca si cum ai spune cä eu nu 
vreau sã-mi iau salariul, dar a vrea sa platesc din salariu facturi , muncitori...etc. Este greu de inteles 
cand esti impotriva. 

D1 presedinte de sedinta: cred cä dl Tamba este de accord si cu bugetul daca a votat la celelalte 
puncte. 

13. Project de hotafare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primarului orasului 
Comanesti si al serviciilor publice subordonate. 

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. 

14. Project de hotarare privind aprobarea dreptului de uz i servitute pentru o suprafata de teren din 
domeniul public catre DEL GAZ GRID SA pentru lucrarea : Conducta i bransamente gaze naturale 
presiune redusa, str. Narciselor, oras Comanesti, Judetul Bacau. 

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. 

15. Project de hotarare privind contracte de concesiuni Si inchirieri terenuri. 
DI consilier local Dane Irinel: prezinta concesiuni i inchirieri pe anexe 
Anexal :Incheiere de acte aditionale — la contracte de chine teren/spatiu existente 

- Dula Mioara(Filip Traian)/ $t Cel Mare/ copertina auto/ 18,5mp 
- CMI Jitaru Nicoleta Adina/ Str Republici/ alee acces, cabinet medica1/6mp 
- SC GAUSS OPTIC SRL/ Todem luminous/lmp 
- Ionescu Angelica/ A Parcului D2/20/ Al acces/7,9mp 
- II Voaides Costica/ Al Parcului/ spatiu commercia1/16mp 
- II Voaides Costica/ Zona Pietii agroalimentard/ spatiu commercia1/18mp 



Anexa 2 — incheiere acte aditionale — la contracte de chine terenuri agricole existente 
- Tefele§ Aurel/ Garii — unirii/ agricol/ 250mp 
- Vintila Constantin/ Paraul sec nr. 3/ agricol/ 500mp 
- Grosu loan! Liceului, fn/ agricol/ 31,26mp 
- Lupchian elena §i Costinel/ gh lazar nr. 8/ agrico1/148mp 

Anexa 3 — incheiere contracte de concesiune teren — prin schimbarea beneficiarilor 
- Dospinescu Ioan/ Sentes catalina/ 30 mp/ str. Librkiei fn/ garaj 

Anexa 4 — Reziliere contract de nchiriere teren- le cerere 
- Colpo§ Niculina/ Gh lazar Fn/ agricol/ 204mp 

Materialele au fost la comisii. Dl. Pre§edinte de §edinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 
discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

16. Project de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Asociatia Sportiva C.S. Valea 
Muntelui de pe raza Ora§ului Comane§ti, judetul Bacau. 

Materialele au fost la comisii. DI. Pre§edinte de §edint5 intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 
discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

17. Informare — Raport de activitate a SPCLEP Comanesti pentru anul 2021. 
Materialele au fost la comisii. DI. Pre§edinte de §edint5 intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. S-a luat la cuno§tinta. 
18. Alte probleme: 

18/1. Project de hotarare privind aprobarea p1äii cotizatiei anuale catre Asociatia Ora§elor din Romania. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Pre§edinte de §edinta intreab5 daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

18/2. Project de hotkare privind modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun din domeniul 
public al ora§ului Comane§ti, judetul Bacau. 

Materialele au fost la comisii. DI. Pre§edinte de §edinta intreab5 dac5 mai sunt discutii. Nu mai sunt 
discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

18/3. Project de hotarare privind aprobarea numarului §i cuantumului burselor §colare ce se vor 
acorda elevilor din unitkile de invatamant din ora§ul Com5ne§ti. 

Materialele au fost la comisii. DI. Pre§edinte de §edint5 intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 
discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

18/4. Project de hotarare pentru aprobarea Actului aditional nr. 4 la Documentul de pozitie privind 
modul de implementare a Proiectului „ Sistem integrat de management al de§eurilor solide in Judetul 
Bacau". 

Materialele au fost la comisii. Dl. Pre§edinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 
discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

DI Primar: suntem in proceduri de licitatie pentru mai multe proiecte, o sà incepem lucrarile §i vom 
avea multe §antiere in Comane§ti. Trebuie sa fim constructivi , sa punem umkul §i sa facem tot ce trebuie 
In ora§ul Comane§ti. De asta ne attain noi aici, sa ne facem treaba. Trebuie sä facem ceea ce tot noi am 
aprobat, jar acum trebuie sä le §i implementam. 0 vara foarte grea pentru aparatul primariei, vreau sä va 
spun cã se munce§te non-stop la aceste proiecte. Nu este u§or sä derulezi un proiect. Acum se lucreaza intens 
la spital, se fac pregatiri foarte man i pentru demararea proiectului de gaze. Suntem in licitatie pe proiectele 
und unneaza sä se asfalteze pe mai multe strazi. Pe proiectul de pe PNDL - asfaltare str. Supanului, 
Fundkura Soimului, Codrului, Muntelui. Toate aceste strazi vor fi asfaltate cat de curand dupä ce vom 
introduce retelele de gaze. Anul acesta vom avea §antiere peste tot. 

DI. Pre§edinte de §edinta: Daca nu mai sunt alte probleme, declar inchise lucrarile §edintei de astazi. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

Pre§edinte de §edinta, 
Consilier local 

Anastasiu Constantin 
intocmit, 

insp. Tiurtiuca Elena 

Secretar, 
jurist Daniela Chirild 
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