
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astazi 08.11.2021 in *edinta extraordinard 

a Consiliului Local al orawlui Comane§ti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 714/04.11.2021, facandu-li-se cunoscutä 
ordinea de zi prin adresa nr. 47281/4.11.2021. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domna consilier local, $isca Maria Laura, este 
prezenta prin intermediul online. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se dä cuvantul d-lui. Presedinte de sedinta — Prisacariu Mihaela Elena - pentru a da citire ordinei 
de zi. 

Dl. Presedinte de sedinta, Prisacariu Mihaela Elena, dä citire ordinii de zi: 
1. Project de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii 
educationale la $coala „ Liviu Rebreanu" Comanesti si la structura arondata $coala nr.4 Comanesti" 

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. 
2. Project de hotarare privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea 
infrastructurii educationale la $coala „Ciprian Porumbescu" Comanesti si a cheltuielilor legate de proiect. 

Cristina Lupu: la acest project de hotarare am cateva modificari la sumele totale si anume : 
- art. 2 va avea urmatorul continut : Consiliul local al orasului Comanesti aproba valoarea totala a proiectului „ 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educationale la Scoala „Ciprian 
Porumbescu" Comanesti„ in cuantum de 10.705.100,25 lei (inclusiv TVA) in loc de 10.759.911,20 lei - din 
care valoarea totala eligibila este de 10.649,66 lei si valoarea totald neeligibild de 55.958,59 lei. 
- Art. 3 va avea urmatorul continut „ Consiliul local al orasului aproba contributia proprie in proiect a sumei 
55.958,59 lei — in loc de 79.636,47 lei - reprezentand achitare tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 212.982,83 lei - in loc de 185.041,96 
lei - reprezetand cofinantarea proiectului „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii 
educationale la Scoala „Ciprian Porumbescu" Comanesti. 
- Art 7 se introduce - °data cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari, inceteazb prevederile HCL nr. 102 din 
16.08.2021. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Prqedinte de §edinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot cu copletarile aduse de dna Lupu Cristina! Se aproba in 
unammitate. 

3. Project de hotarare pentru participarea Orasului Comanesti la Programul privind cresterea eficientei 
energetice i gestionarea inteligenta a energiei in cladiri publice cu proiectul „ Lucrari de reabilitare termica 
crestere eficienta energetica, gestionare inteligenta a energiei pentru Gradinita 10 — cu program prelungit „ 
Dumbrava Minunata", str. Garii, nr. 9, Ora s 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. 
4. Project de hotarare privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului 
Comanesti. 

D1 Laic Robert Constantin propune — *coala Gimnaziala Liviu Rebreanu - Dna consilier local Balas Monica 
- Scoala Gimnaziala Ciprian Porumbescu —D1 consilier local Herciu Tustin 
- Colegiul Tehnic Dimitrie Gkica Comanesti — DI consilier local Lazar Costica 



D1 consilier local Tamba Viorel se autopropune la Colegiul Tehnic Dimitrie Gkica Comane§ti 

D1 consilier local Constantin tefan propune pe dl consilier local Munteanu Ion la toate cele 3 institutii c 

invatamant. 

Se supune la vot propunerea dlui Laic Robert — 12 voturi pentru, 7 voturi impotrivd 

Se supune la vot propunerea dlui Tamba Viorel — 1 vot pentru, 12 voturi impotrivd, 6 abtineri 

Se supune la vot propunerea dlui Constantin tefan — 6 voturi pentru, 12 voturi impotriva, 1 abtinere. 

Dl. Pre§edinte de sedinta: 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, 	 Secretar, 
Consilier local 	 jurist Daniela Chirila 

Prisacariu Mihaela Elena 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 
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