
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 15.07.2022 in sedinta ordinara 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 1032/08.07.2022, facandu-li-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 36957/11.07.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 15 consilieri. Domnii consilieri Anastasiu Constantin, 
Constantin Stefan sunt prezenti prin intermediul online. DI Andrisan Viorel i dl Herciu 
Iustin au demisionat din functia de consilier local. Fiind intrunita, majoritatea, lucrarile 
sedintei pot incepe. 

131 consilier local Herciu Iustin, prin HCL nr. 87/19.04.2022 a fost desemnat 
presedinte de sedinta pentru lunile mai, iunie, iulie. Datorita faptului cà dl Herciu Justin a 
demisionat, se propune alegerea unui nou presedinte de sedinta. 
1. 	Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

D1 Viceprimar: propune pentru urmatoarele 3 luni presedinte de sedinta pe dl consilier 
local Laic Robert Constantin. 

Se aproba in unanimitate. 
Dl. Presedinte de sedinta - Laic Robert Constantin: - inainte de a incepe, supunem la vot 
Ordinea de zi. Se aproba in unanimitate. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 14.06.2022, se aproba in 

unanimitate. 
Domnul Presedinte de sedinta supune la vot completarea ordinii de zi: 

- Project de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Andrisan Viorel i declararea ca vacant a locului de consilier local. 

- Project de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „ Construirea, 
echiparea i operationalizarea unei crese mici pentru maxim 4 grupe/40 cop ii in orasul 
Comanesti, judetul Bacau" finantat prin Planul National de Redresare i Rezilienta, 
Componenta C15- Educatie, Investitia 1 — Construirea, echiparea i oprerationalizarea a 
110 crese, Apel PNRR/2022/C15/01. 

Presedinte de sedinta — Laic Robert Constantin, dä citire ordinii de zi: 
2. Project de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Herciu Justin i declararea ca vacant a locului de consilier local. 
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. 
Dna consilier local Sisca Maria Laura: La urmatorul punct de pe ordinea de zi i anume 
proiectul de hotarare privind rectificarea buigetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022 - 
nu voi participa la vot, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

3. Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022. 
Dra director economic Daniela Gherber: vä rog sä aprobati suplimentarea bugetului cu 
suma de 5500 lei fata de ce am prezentat la comisii. Aceasta suma reprezinta o completare 



al punctului 11 al ordinii de zi - „ Project de hotarare privind premierea cuplurilor din 
ora§ul Comane§ti, care au implinit 50 de ani de la casatorie" - pentru un scurt program 
artistic. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele aduse de catre 
domni§oara director Gherber Daniela! Se aprobd in unanimitate. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local la sfarsitul 
trimestrului II - 2022. 

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

5. Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli pentru anul 2022 
Serviciul Eco Valea Muntelui . 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de §edinta intreaba daca mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
6. Project de hotarare privind modificarea §i completarea Listei obiectivelor de investitii pent] 

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 aprobd in unanimitate. 
7. Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul 

ord§enesc „ Joan Lascar" Comane§ti 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 modificarea §i completarea Listei obiectivelor de investitii la 
Spitalul orasenesc „ Joan Lascar" Comanesti pentru anul 2022. 

D1 Primar: As don i 	aduc la cuno§tinta, cateva aspecte referioare la investitiile care s-au 
derulat §i se deruleazä la spital. In aproximativ o lund de zile se vor final iza toate lucrarile de 
reabilitare la cladirile spitalului. Toate extinderile de cladire, toate spatiile administrative cu 
exceptia salii de primiri urgente si a blocului operator. Din diferenta preturilor la materiale §i a 
consolidarilor propuse de constructori vor urma niste cheltuieli in plus. Trebuie sä mai scoatem 
niste bani din buzunar, dar trebuie sa fim constienti ca.  este foarte important sä avem un spital 
performant. Trebuie sã fim constienti cä trebuie sa asiguram toate conditiile medicale la 
standardele si la parametrii care se doredc in ziva de astazi. 
D1 pre§edinte de edinta: Este o constructie foarte importantnta si nu putem risca din punct de 
vedere al sigurantei. 
DI Primar: Este o cadire veche de peste 60 de ani. Ne dorim sä o imbunatatim la standardele 
cerute. Avem proiectul cu gazele aprobat, avem §i proiectul cu asfaltarea din Supan aprobat §i 
trebuit sa dam drumul la lucrari. 
D1 consilier local Ardeleanu Tomita: pai asfaltam si pe mina tragem gazele? 
D1 Primar: Pài ce facem, pierdem banii pe asfaltare? Faceti propunerea asta §i nu mai asfaltam. 
Am avut pentru proiectul acesta 9 licitatii si nu s-a prezentat nimeni. Acum s-au suplimentat 
sumele §i s-a adjudecat. Vor fi asfaltate cateva strazi, str Supanului, str. Codrului, str Muntelui. 
Fundatura Poienii, Fundatura Soimului. Daca nu asfaltam acum nu mai asfaltam niciodata, 



pierdem banii. Banii pentru reteaua de gaze sunt alocati, mai avem i alte proiecte in cartierul 
Ldloaia pe care tot le intarziem pentru a finaliza proiectul cu gazele . 
DI Prespedinte de sedintd Laic Robert: Multumim dlui primar pentru aceste detalii, dumnealui 
merge prin oras si are o altd imagine asupra lucrurilor. Noi vedem doar anumite zone din oras. 
DI Primar: Dupd ce finalizdm lucrdrile la spital, a don i 	facem o vizitä cu totii la acest obiecti 
ca sä putem vedea investitiile in teren. Una este sd vedem niste cifre pe hartie i alta e sä vedem 
pe viu investitia. 
DI Prespedinte de sedinta Laic Robert: Poate ar fi bine sä tragem o fuga i acum — ca sä vedem 
stadiul lucrdrilor. Stim cã dumneavoastrd mergeti zilnic acolo. 

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

9. Project de hotarare privind acordarea dreptului de uz i servitute a unei suprafete de terer 
din domeniul public care SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „ Amplasare stall) d( 
racordare la reteaua electricd a unui brantament monofazat" str Mihai Eminescu, Ora 
Comdnesti, jud. Bacdu. 

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

10. Project de hotarare privind contracte de concesiuni i inchirieri terenuri. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintd intreabd dacd mai sunt discutii 

Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

11. Project de hotarare privind premierea cuplurilor din orasul Comdnesti, care au implinit 50 
de ani de la caskorie. 
DI Prespedinte de sedinta Laic Robert: acest proiect a fost suplimentat cu suma de 5500 lei 
pentru un program artistic. 
DI Primar: La acest punct putem sa discutdm i sa hotarati ce facem cu zilele orasului. Initial 
am zis cä organizam pe 5-7 august, dacd doriti sa alocAm o suma de bani pentru desfasurarea 
acestui eveniment. 
DI consilier Tomita Ardeleanu: Nu se pot organiza dupd 15 august - de Sf Maria, iar facem in 
post? 
DI Primar: Cand doriti dumneavoastra, atunci punem. 
D1 consilier Tomita Ardeleanu: Multd lume zice cä este in post. 
D1 Primar: Am incercat sa le organizam , si in post si cand nu este post. 
De 6 august se sarbdtorea ziva minerului i s-a pastrat traditia. 
DI consilier Tiboi Claudiu: Suntem un oras minier i an trebui sa pastrdm traditia de 6 august. 
DI Primar: Cum doriti, asa facem. Dacd stabilesc eu, se gaseste cineva i zice Ca primarul a zis 
rau, vä las pe dvs sä decideti. 
DI consilier Tiboi Claudiu:Eu stiu cä mereu zilele orasului au avut un impact pozitiv asupra 
populatiei. Eu a zice sä organizam zilele orasului. 
DI Presedinte de sedinta Laic Robert: Supunem la vot intentia domnilor consilieri de a organiza 
zilele orasului pe 5-7 august. 
Se aproba in unanimitate. 
DI Primar: sä propunem i suma pentru acest eveniment. in alti ani am alocat suma de 180 000 
lei. 
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Dna Secretar General Daniela Chirild: In contextul discutiilor avute rugam pe domnul presedintl 
ca la acest punct 11 sa fie supus aprobarii completarea cu un art 3 unde se va preciza si supune 
aprobarii suma pe care o propuneti dumneavoastra pentru organizarea zilelor orasului Comanes 
D1 Primar: Artistii buni se due la zeci de mu i de euro, plus o gramada de facilitati. 
Dna Secretar General Daniela Chirild: De asemenea . propun ca hotararea sä aiba ca titlu 
„hotArare privind premierea cuplurilor din orasul Comanesti, care au implinit 50 de ani de la 
casatorie si organizarea zilelor orasului. 
D1 Presedinte de sedinta Laic Robert: Supunem la vot, cu amendamentele discutatein plen - 

- „ Project de hotarare privind premierea cuplurilor din orasul Comanesti, care au implinit 51 
de ani de la casatorie si organizarea zileleor orasului. 

- art. 2 suplimentarea sumei cu 5500 lei pentru desrasurarea programului artistic in cinstea 
cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie. 

- Art.- 3 alocarea sumei de 200 000 lei pentru organizarea zilelor orasului Coma'nesti in 
perioada 5-7 august. 

DI consilier local Sopartoc Teofil Cristinel: Eu propun s'a" marim suma la 250 000 lei tinand cow 
ca anul trecut nu s-a orgaizat. 
Dna consilier Negrea Elena- Da, si eu as propune la fel - sä aprobam suma de 250 000 lei 

D1 Presedinte de sedinta Laic Robert: Reiau propunerea pentru articolul 3 - cu aprobarea sumei 
de 250 000 lei pentru organizarea zilelor orasului Comanesti . 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele propuse in plenul sedintei ! 
Se aprobä in unanimitate. 

Dra director economic Daniela Gherber: Propun sä suplimentam si bugetul la capitolul 
cultura cu suma de 250 000 lei 

D1 Presedinte de sedinta Laic Robert: Revenim la punctual 3 - proiect de hotarare 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si supunem suplimentarea 
cu suma de 250.000 lei pentru organizarea zilelor orasului Comanesti. Se supune la vot. 

Se aproba in unanimitate. 
12. Project de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din 

cadrul scolilor de pe raza orasului Comanesti. 
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. 

13. Project de hotarare privind aprobarea cotizatiei aferente membrilor ADIS Bacau pentru an 
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. 

14. Informare privind Analiza de evaluare a activitatii desfasurate in trim II 2021 la SPCLI 
Comanesti. 

15. Project de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local 
al domnului Andrisan Viorel si declararea ca vacant a locului de consilier local. 

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. 

16. Project de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „ Construirea, 
echiparea si operationalizarea unei crese mici pentru maxim 4 grupe/40 copii in orasul 
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Comanesti, judetul Bacau" finantat prin Planul National de Redresare i Rezilienta, 
Componenta C15- Educatie, Investitia 1 — Construirea, echiparea i oprerationalizarea a 
110 crese, Apel PNRR/2022/C15/01. 
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. 
DI Primar: A don i 	vä spun cä, prin construirea acestei crese nu se rezolva 

problema locurilor pentru copii. Nu am putut solicita o cresa mai mare fiindca nu avem 
terenul aferent. Noud ne permite spatiul( terenul se afla langa fostul sediu al cladiri gazelor) 
sä construim doar o cresa pentru 4 grupe de copii. Va spun, ca sá nu avem discutii, de ce nu 
am propus-o mai mare. Mereu se gaseste cineva sà comenteze. De ce nu am fa.cut asfalt pand 
acum, de ce nu am tras gazele 'Dana acum? — Nu am facut fiindca am construit gabioanele, 
am plantat muntii, am asfaltat orasul- cä era praf. Dupd ce am terminat cu cele menaionate 
anterior, am inceput cu proiectul cu gazele i proiectul de asfaltare, toate au o continuitate. 
Reparatii la scoli, scoala 5 bis a fost inundata si a necesitat reparatii. Spitalul, care a fost 
inchis i redeschis, reabilitat. Au fost la spital 2 proiecte man i - unul de 5 milioane de euro/ 
ambulatoriul - plus acesta din prezent - de vreo 10 milioane de euro, dintre care 4 milioane 
de euro sunt finantati pe fonduri europene,iar restul de 6 milioane de euro sunt bani de la 
bugetul local/ imprumuturi bancare. Am cumparat i palatul Ghika i Clubul 1 mai, a trebuit 
sä facem si sä derulam proiecte. Sunt persoane care vocifereaza Ca pe strada la ei nu este 
asfalt....etc. Daca li se opreste apa 1 orä este jale, dar se mai intampla , sunt cei care 
exploateaza lemnul i trag lemnul pe torenti si se creeaza un mal care afecteaza statia de apa. 
Cand plouà, toata mocirla aceea creata de exploatare vine in statie . Daca ii dam drumul in 
statie se colmateazä i dureaza cel putin o saptamana ca sà decolmatam. Daca oprim apa pe 
perioada torentilor, raman lard apd cativa localnici din Laloaia, cei care sunt in partea mai de 
sus. Ei sunt legati direct din aductiunea de apa. Am incercat sä le dam apa de la Caraboaia, 
dar tot nu ajunge la toata lumea. Trebuie sä suportam nenorocirea asta de a sta cloud ore fard 
apa. La cum clocoteste pamantul - sa nu ajungem la apa cu portia. Rog cetatenii sä ii faca 
rezerve pentru animale i udat gradina din apa de ploaie. Gradul de evaporare a apei este 
foarte mare atunci cand soarele bate direct pe pamant - decat atunci cand sunt copaci si este 
umbra. In urma defrisarilor se usuca tot. Padurea protejeaza foarte mult. Cand am intrat eu 
primar, era program de apa de la 17.00 — 22.00 ,iar dimineata de la 5.00-8.00. Acum, cei care 
sunt alimentati cu apa de la Caraboaia stau fard apa cu saptamanile. Cei de la Crab doresc sä 
detind monopol pentru cä ei au apa mai scumpa ca la noi. Apa noastra este superioard 
calitativ - comparativ cu apa de la Caraboaia. 0 sä vind vremuri foarte grele, germanii deja 
pregatesc populatia pentru vremuri cand alimentele se vor da cu ratia. In 5 ani va fi o 
problema pe tot globul cu apa.. Am asfaltat 42 de strazi numai pe un program - plus alte 
strazi asfaltate cu fonduri din bugetul local. 

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. 
Presedinte de sedinta, 	 Secretar general, 

Consilier local 	 jurist Daniela Chirila 
Robert Laic Constantin 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 
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