
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 27.02.2022 in edirita extraordinard convocata de indata 

a Consiliului Local al ora§ului Comaneti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 427/25.02.2022, facandu-li-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 27117/25.02.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domnul consilier local, Constantin 
$tefan, dna consilier local Bala s Monica si dna consilier local Negrea Elena sunt prezenti 
prin intermediul online. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se da cuvantul dlui Presedinte de sedinta — Anastasiu Constantin - pentru a da citire 
ordinei de zi. 

DI. Presedinte de sedinta, Anastasiu Constantin, dä citire ordinii de zi. 
1. Project de hotarare pentru modificarea HCL nr. 3 din 21.01.2021 privind 

organizarea retelei scolare la nivelul Orasului Comanesti pentru anul scolar 
2021-2022. 
Dna Aron Mihaela: Solicit o modificare in cadrul anexei la proiectului de hotarare 
privind organizarea retelei scolare la nivelul orasului Comanesti pentru anul scolar 
2021-2022, la pct. 7 Cresa nr. 1 Comanesti, la sectiunea numar estimat de 
antiprescolari in loc de 30 de copii sa fie trecut un numar de 35 de copii. 
Dna consilier local $isca Maria Laura: este vorba de anul in curs. Anul acesta la 
Cresa nr.1 Comanesti avem un numar de 35 de copii, inregistrati cu certificate de 
nastere. 

Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai 
sunt discutii. Se supune la vot cu solicitarea dnei Aron Mihaela! Se aproba in unanimitate cu 
amendamentele aduse de dna Aron Mihaela. 

DI Primar: As don i 	aduc la cunostinta ca la Centrul de Agrement Trotus - Ionut 
Iftimoaie am infiintat un centru de strangere ajutoare pentru refugiatii din Ucraina. Am postat 
pe interne un anunt cu acest aspect. Cei care au disponibilitatea sä doneze o pot face la Centrul 
de Agrement Trotus Ionut Iftimoaie. Toate ajutoarele primite vor fi distribuite mai departe prin 
Centrul Judetean. La nivel de judet este stabilit un centru. Poate stiti i dumneavoastra persoanc 
care pot pune la dispozitie spatii de cazare pentru refugiati( pensiuni, hoteluri, case private, 
apartamente). La nivel de oras centralizam totul i transmitem mai departe. Trebuie sä fim 
pregatiti pentru once, chiar i pentru un atac atomic. Este cumplit ce se intampla. 
DI Lazar Costica: in oras avem adaposturi antiatomice? 
DI Primar: Toate cladirile care s-au construit cu o suprafata mai mare de 1000 mp - prin lege 
au fost obligati sã aiba i adapost antiatomic, exemple: Kaufland, Dedeman, Centrul de 
Agrement. 
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. 

Prqedinte de §edinta, 
Consilier local 

Anastasiu Coxistapen 

Secretar, 
jurist Daniela Chirila 

Intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 


