
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astazi 17.09.2021 in sedinta ordinara 

a Consiliului Local all orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 567/ 10.09.2021, racandu-li-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 42223/13.09.2021. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domnii consilieri locali Laic Robert, 
Tiboi Claudiu i Anastasiu Constantin, sunt prezenti prin intermediul online. FiMd 
intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

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

DI. Presedinte de sedinta - Cozma Florin Ionut: - inainte de a incepe, supunem la 
vot procesul verbal all sedintei din data de 16.08.2021. Se aproba in unanimitate. 

Se supune la vor completarea ordinii de zi. 
- Project de hotarare privind completarea i mod ificarea Listei obiectivelor de investitii 

pentru anul 2021. 
- Project de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-economice faza DALI 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitarea, modemizarea, 
dezvoltarea i echiparea infi-astructurii educationale la Scoala „ Liviu Rebreanu" 
Comanesti si la structura arondata Scoala nr.4 Conianesti" 

Dl. Presedinte de sedinta, Cozma Florin Ionut, dä citire ordinii de zi: 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 

2021. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabà dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

2. Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2021 1; 
Serviciul Local Eco Valea Muntelui 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. 

3. Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 
2021 la Spitalul orasenesc „Ioan Lascar" Comanesti. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba dacä mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä in unanimitate. 

4. Project de hotarare privind mod ificarea i completarea listei obiectivelor de investitii 
pentru anul 2021" la Spitalul orasenesc Joan Lascar" 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. 



5. Project de hotarare privind revocarea HCL nr. 42/30.03.2021 privind aprobarea 
contractarii garantarii unei finantari rambursabile intern in valoare de 13.000.000 lei 
pentru implementarea proiectului European aflat in derulare. 

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. 

6. 	Project de hotarAre privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 
12.100.000, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
83/2021 pentru unele mAsuri fiscal- bugetare privind acordarea unor imprumuturi din 
Trezoreria Statului. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate. 

6. Project de hotarare privind contracte de concesiuni i inchirieri terenuri. 
Anexa 1: Incheiere contracte de concesiune teren- prin schimbarea beneficiarilor 

- SC Diana beauty Center/ Ghinea Iulica/ 51,0mp/ str M Viteazu/ spatiu prestari servicii 
- Frinaru Georgeta/ Gherghel Ovidiu/ 300mp/ Eugen Ghica/ locuinta 

Anexa 2: Incheiere contract de inchiriere- spatii prin licitatie public 
- Asociatia THOLUS/ activitati educationale formare profesionala 

Anexa 3 Incheiere act aditional la contract de chine teren 
- SC Brokasigurari — VM SRL/ str Republicii/ al acces/6mp 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabä dacà mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate. 

8. Project de hotarare privind darea in administrare &Aire Directia Generala de Asistenta Social 
Protectia Copilului Baca' a unui imobil situat in orasul Confanesti, judetul Baal. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä intreaba dacä mai sunt discutii. Nu mai 

sunt discutii. Se aproba in unanimitate. 

9. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz i servitute a unei suprafete de 
teren din domeniul public care SC DEL GAZ GRID SA pentru lucrarea „ Extindere retea 
gaze naturale i brantament gaze naturale str. Speratei nr. 8, oras Confanesti, judetul 
Bacau. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate. 

10. Project de hotarare privind acordarea dreptului de uz i servitute a unei suprafete de 
teren din domeniul public catre SC DEL GAZ GRID SA pentru lucrarea „ Extindere retea 
gaze naturale i bransament gaze naturale presiune redusa pentru MAZARINE ENERGY 
ROMANIA str. Vasile Alecsandri, fn, oras Conlanesti, 	judetul Bacau. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabà daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate. 

11. Proiect de hotarare privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei 
cu handicap pentru anul 2021. 
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D1 cOnsilier local Sopartoc Teofil Cristine: Propun sà ramand aceiasi suma ca i anul trecut, suma 
de 20.000 lei. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate cu propunerea dlui consilier local Sopartoc 
Teofil Cristinel. 

12. Project de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
orasului Comanesti in Consiliile de administratie si in Comisiile de Evaluare i Asigurarea 
Calitatii in unitatile de invatamant din orasul Comanesti. 

Doamna consilier local Sisca Maria Laura face propuneri: 

Scoala Costachi S. Ciocan 	— Dane Irinel, Alboaie Simion — CA 
- Anastasiu Constantin — CEAC 

Scoala Gimnaziala „Liviu Rebreanu" — Lazar Costica, Herciu Iustin, Prisacariu Mihaela 
Elena - CA 

- Cozma Florin - CEAC 
Scoala Gimnaziala „ Ciprian Porumbescu " - Cozma Florin, Bala s Monica — CA 

= Lazar Costica -CEAC 

Colegiul Dimitrie Ghika Comanesti - Sisca Maria Laura, Anastasiu Constantin, Sopartoc 
Teofil Cristinel — CA 

- Laic Robert Constantin - CEAC 
Scoala Posliceala Sanity — Bala s Monica — CEAC 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate propunerile facute de doarrma consilier Sisca 
Maria Laura. 
13. Project de hotarare privind modificare HCL nr. 154/2017 pentru modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiect PNDL „ Asfaltare i amenajare parcari pe 
strazile Supanului, Codrului, Muntelui i Fundatura Soimului din orasul Comanesti". 

Cosmin Chiriac: A don sä aduc o completare la acest proiect de hotarare si anume: 
- Titlul HCL sä aiba urmatorlul continut: „Proiect de hotarare privind modificarea HCL 

nr. 154/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiect PNDL". 
- Completarea cu un art. 2 care va avea urmatorul continut „ Consiliul Local al orasului 

Comanesti aproba art. 2 din HCL 157/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru proiect PNDL: Asfaltare i amenaj are parcari pe str. Supanului, str. 
Muntelui, str. Codnilui si Fundatura Soimului, dupa cum urmeaza — consiliul Local al 
Orasului Comanestiaproba asigurarea de la bugetul local a finantkii pentru urmatoarele 
categorii de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL: cheltuieli 
pentru obtinerea i amenaj area terenului, studiile de fezabilitate/ documentatiile de 
avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertise 
tehnice, 	asistenta 	tehnica, 	consultanta, 	taxe 	pentru 	obtinerea 	de 
avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, taxe, cote, costuri credite, 
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cheltuieli pentru probe tehnologice, teste i predare la beneficiar i alte cheltuieli 
generate de buna executie i finalizarea proiectului. Total general: 5239914,63 lei 

- Din care — buget de stat 5041750,83 lei 
- Buget local 198163,80 lei. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate cu propunerea dlui Cosmin 
Chiriac. 

14. Project de hotarare privind completarea i modificarea Listei obiectivelor de investitii 
pentru anul 2021. 

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

15. Proiect de hotarfire privind actualizarea documentatiei tehnico-economice faza DALI 
si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala „ Liviu Rebreanu" 
Comanesti si la structura arondata Scoala nr.4 Comanesti" 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba dacã mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se aproba in unanimitate. 

Domnul Primar: A don i sä fac o informare cu privire la Clubul Sportiv X-CAPE cu 
sediul in Baca', care ne informeaza cä in perioada 2 octombrie 2021 va organiza 
campionatul national de enduro-cross in orasul Comanesti. Etapa regionala a fost in 
perioada 21-22 mai, etapä care s-a defasurat tot la noi in oras. Apropos de promovarea 
turismului si laudarea orasului Darmanesti, trebuie stiut cä i Comanestiul a avut 
campionate nationale/europene. 

don i va mai informez cà proiectul cu tabletele pentru scolile din oras, despre 
care s-a vorbit atat de mult, este in faza de licitatie, cu aceasta ocazie vom achizitiona 

- 2698 tablete 

- 174 laptop-mi 

- 69 sistem ALL+In-One 

- 41 camere web 

- 87 camere web videoconferinta 

- 99 proiectatoare 

- 15 ecrane proiectie cu trepied 

- 88 ecrane proiectie fixate de perete 

- 110 table interactive 

- 28 router wireless 

- 4 switch cu 24 Si 16 porturi USB 
Probabil va dura intreaga procedura cateva luni. Am mai explicat cä noi am fost nevoiti sa 

refuzam cele 171 de tablete oferite de Inspectoratul Scolar Bacau pentru Ca ne aflam in situatia unei 
duble finantari. Noi, daca luam cele 171 de tablete, cu care nu puteam sà facem mare lucru, comparativ 
cu 2698 de tablete din project, nu ne ajungeau deloc. Asa, prin proiectul castigat, vor avea toti elevii din 
orasul Comanesti aparatura despre care am vorbit anterior. Daca acceptam acele 171 de tablet, pierdeam 
2698 de tablete. Valoarea totala a proiectului este de 1.324.463 EURO. Trebuie sa avem grija ce vorbim, 
sa nu ducem lumea in eroare. 
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Al doilea project in valoare de 2.151.982 EURO - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educationale la Scoala "Ciprian Porumbescu" . Reabilitarea scolii cu suprafata de 2.563,15 
mp si construirea unui corp nou de cladire cu sali de clasd cu suprafata de 665,15 mp, rezultand un total 
de 3.228,30 mp 
- Reabilitarea bazei materiale cu mobilier scolar nou: 

• 775 banci cu scaun pt 1 elev 
• 60 computere si licente sisteme de operare si antivirus 
• 6 laptop-uri 
• 60 catedre si scaune 
• 40 dulapuri in clase pt haine 
• 25 multifunctionale 
• 6 buc mash cancelarie 
• 4 buc videoproiector 
• 26 switch - 24 porturi 
• 6 router wireless 
• Echipamente pentru baschet, tenis, volei 
• Echipament pentru cabinetul medical 

Al treilea project tot in faza de licitatie in valoare de 2.982.837 EURO- Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale la *coala "Liviu Rebreanu" Comanesti si la structura 

arondata Scoala nr.4 Comanesti 

- Reabilitarea scolii cu suprafata de 3.027,16 mp si a Scolii nr.4 in suprafata. de 1.080,58 
mp 
- Reabilitarea bazei materiale cu mobilier scolar nou: 
• 990 banci cu scaun pt 1 elev 
• 60 computere si licente sistem de operare si antivirus 
• 8 laptop-uri 
• 3 videoproiectoare 
• 12 birouri 
• 6 buc masa cancelarie 
• 33 catedre si 64 scaune 
• 54 dulapuri in clase pt haine 
• 37 multifunctionale 
• 36 switch 24 porturi 
• 8 router wireless 
• Echipament pentru cabinetul medical 
• Echipamente pentru clasele scolare (cosuri de gunoi, cuiere, dulapuri, panouri pluta, 

ecrane proiectie, dulapuri biblioteca, etc. 
• Echipament ISU (stingatoare, dulap metalic, tarnacop, galeata, lada nisip, cange, 

lopata, etc.) 
• Lift pentru persoanle cu dizabilitati 
4. Abordarea integrata a Masurilor de regenerare urband in vederea cresterii calitatii vietii in orasul 
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Comanesti - 5.119.314 EURO 

1. Reabilitare, modemizare i extindere Cladire Caminul 6, strada Liceului, nr. 6 
(Asociatia Robert Cole); 2. Reabilitare, modernizare, extindere i dotarea eo1ii Gimnaziale 

"Costache S. Ciocan" (5 bis) si a Gradinitei, de pe str. Libertatii, nr. 102 (5 bis) 
3. Modemizare infrastructura stradala prin asfaltarea strazilor: 
Str. Pacii 
Str. Libertatii 
Str. Gh. Lazar 
Str. Campului 
Str. Sublaloaia 

Str. Liceului 
5.Implementarea masurilor integrate de dezvoltare urbana durabila si cresterea calitatii vietii in orasul 

Comanesti. 

- 2.Reabilitarea, modemizarea, extinderea i dotarea $colii Gimnaziale Costache S. Ciocan de pe strada 
= 1.Construire Sala Sport aferenta $colii Gimnaziale "Costache S. Ciocan" de pe str. Petru Rare, nr.45 
- (fosta nr.26); 

Minerului (gradinita) 

Comanesti - 5.231.488 EURO 

- 3.Reabilitare, modemizare, extindere i dotarea $colii Gimnaziale "Costache S. Ciocan" de pe str. 
Cuza Voda, nr 5B (scoala) 

- 4.Modernizare infrastructura stradala prin asfaltarea strazilor: 
- Str. Pr. Valea Poienii 
- Str. Gheorghe Asachi 
- Str. Oituz. 
- Str. Corobanu 
- Str. Lapos. 
- Str. Miorite 

Toate aceste proiecte sunt depuse din 2018. Mai avem proiecte depuse la Compania 
Nationala de Investitii: Reabilitarea Clubului 1 Mai, Construire Baza Sportiva Vermesti, 
mai avem un proiect unde se asfalteaza 26 de strazi. Toi aici la Compania Nationala de 
Investitii si la Institutul National de Patrimoniu am depus Intocmire documentatie DALI 
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pentru Palatul Ghika. 

D1 Botezatu Adrian — Comandant Politia Orasului Comanesti — La toate proiectele 
acestea nu se poate adauga o anexa care sä cuprina Si un sistem de supraveghere video, 
&tam foarte prost la nivel de localitate cu sistemele de supraveghere video. 

D1 Primar: in cadrul proiectului, la dotari, putem sä adaugam sisteme de 
supraveghere video. 

D1 Botezatu Adrian — Comandant Politia Orasului ComAnesti: Ar fi necesar un astfel 
de sistem in incinta scolilor i pe timp de zi si pe timp de noapte, strazile sunt 
nesupravegheate, fortele de ordine sunt putine. Alte localitati au pus ordine prin acele 
siteme de supraveghere video cu un zum bun ca sa se poata vedea clar. 

DI Primar: Pana la ora aceasta orasul Comanesti dispune de un sistem de 
supraveghere video unde avem peste 200 de camere. Dumneavoatra ne solicitati mereu sa 
vä dam captura de imagine. In fiecare an extindem acest sistem. 

D1 Botezatu Adrian — Comandant Politia Orasului Comanesti: Va multumim, este 
foarte buna colaborarea. 

D1 Primar: Din cauza pandemiei si la ce s-a mai petrecut in ultima vreme nu am mai 
continuat extinderea. Suntem intr-o cofinantare la proiectul cu spitalul de 130 miliarde lei 
vechi. Trebuie sá fim foarte chibzuiti cu banii, nu putem sa cheltuim inutil. 

D1 Botezatu Adrian — Comandant Politia Orasului Comanesti: Poate exista 
posibilitate sa achizitionam tot prin proiect. A inceput scoala de 3 zile i deja exista multe 
probleme pe la scoli. 

D1 Primar: Depre vreo cladire unde avem sistem de supraveghere video, aveti ceva 
de spus? 

D1 Botezatu Adrian — Comandant Politia Orasului Conianesti: Nu. 
D1 Primar: Scolile unde am accesat proiecte, toate au sisteme de supraveghere 

video. De asemenea si la spital, dar i aici la Centru 5, unde am derulat proiecte, sunt 
sisteme de supraveghere video. Si la co1iTe unde avem proiectele mentionate de mine 
astazi vor fi sisteme de supraveghere video. 

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, 
Consilier local 

Cozma Florin Ionut 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 

Secretar, 
jurist Daniela ChiriTä 
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