
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astazi 04.11.2022 in sedinta extraordinara convocata de indata 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 
Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 1433/03.11.2022, facandu-li-se 

cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 45933/03.11.2022. 
Se face prezenta. Sunt prezenti fizic 19 consilieri , 4 consilieri prezenti prin 

intermediul online ; domnii consilieri locali - Lazar Costica, Tiboi Claudiu, Bala s Monica 
Negrea Elena. FiMd intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se dã cuvantul dlui Primar — ec Viorel Miron - pentru a da citire ordinii de zi. 
Project de hotarare pentru completarea HCL nr. 31 din 10.02.2022 privind aprobarea 
numarului Si cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de 
invatamant din orasul Comanesti. 

A fost explicat acest punct al ordinii de zi la comisii. 
DI. Presedinte de sedinta, Sopartoc Teofil Cristinel, dä citire ordinii de zi. Se supune 
la vot ordinea de zi. Voturi pentru — 19, voturi impotriva- 0, abtineri — 0 

Dna consilier local Sisca Maria Laura — nu participa la vot. 
1. 	Project de hotarare pentru completarea HCL nr. 31 din 10.02.2022 privind 

aprobarea numarului i cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile 
de invatamant din orasul Comanesti. 

DI consilier local Sarca Valentin Cristian: Considerati cä sumele acestea sunt 
actuale in raport cu costurile pentru scolarizare? Eu zic cä ar trebui sá mai adauge statul 
sau primaria macar 50 de lei pentru fiecare tip de bursa. Nu cä ar fi suficient, dar in felul 
acesta copiii ar fi mult mai motivati. 

DI consilier local Laic Robert. Din puctul meu de vedere putem sa mai punem Inca 
500 de lei, dar trebuie sä identificam sursa pentru acesti bani. Dupd cum stim, cä am votat 
cu totii, orasul Comanesti este in plina dezvoltare prin proiectele pe fonduri europene, prin 
fondurile atrase. Bugetul primariei este grevat de acele cofinantarii ale proiectelor 
europene. Asta nu ne impiedica sa spunem lucru acesta, ne dorim i noi marirea burselor. 
Legiuitorul a propus i un anumit cuantum pentru aceste burse. Cand v-a aparea anumite 
discrepante, legiuitorul poate interveni, asa cum a intervenit si in luna martie. Nu putem 
aloca niste sume fara un impact asupra bugetului. 

DI Primar: Ne dorim, desigur, sa dam multi bani, foarte multi bani, Ca 50 de lei nu 
ajung nici de autobuz. Este o suma foarte mica" cea propusa de dl consilier. Cum a 
propus dl Laic - ar fi bine si 500 lei si mai mult chiar, dar tot aici, in consiliul local, am 
aprobat in fiecare sedinta proiecte de hotarare ce privesc reabilitàri, eficientizari 
energetice,etc. Nu in ultimul rand au fost discutii pe problema cladirilor care trebuiesc 
reabilitate din cadrul scolilor de pe raza orasului Comanesti — scoala Liviu Rebreanu, 
Scoala Ciprian Porumbescu - ele sunt in faza de licitatie, de proiectare si de executie. 

Scoala din Laloaia , despre care un domn consilier tot filmeaza pe acolo, dar acesta nu 
stie cascoala nu mai figureza in sistemul de invatamant decat in proportie foarte mica si 
cä am constant o Koala noud in Laloaia ,scoala cu care ma mandresc, avand in vedere cã 
nu a construit niciun primar, pand la mine, o scoala noua in Comanesti. In acest moment, 



ne aflam intr-un proces de reabilitare i modernizare a fostei scoli din Laloaia - Cuza 
Voda, inclusiv gradinita de langa scoala. Suntem luati in ras cand spunem cà reabilitam 
aceste co1i, sau cä reabilitam spitalul sau primaria. Avem acum i gradinitele Crai Nou 

Dumbrava Minunata in reabilitare i modemizare energetica. Toate aceste clädiri trebuie 
sä le aducem la standardele europene pentru functionalitate. Sigur, ne dorim i un heliport 
pentru spital, avem cazuri saptamanal cand este chemat elicopterul pentru a salva o viata 
de om. Deocamdada ne descurcam, Ca avem stadionul si poate ateriza elicopterul. Trebuie 
sã luam in calcul si in functie de cum au propus finantatorii, dar si in fiinctie de prioritati 
si de posibilitatile fmanciare pentru cofinantare. Va spun si faptul cä am fost la Bucuresti 
pentru contractul de finantare cu eficientizarea blocurilor, a venit primul pachet aprobat 

voi semna saptamana aceasta documentele. Valoarea este de aproximativ 24 de 
milioane de euro pentru un pachet si mai este un pachet de 5 milioane de euro. Acest 
lucru nu se face in alte orase. Vedeti proiecte in desfasurare la Moinesti, proiecte pe care 
noi le-am facut acum 7 — 8 ani in urma., cand tot orasul a fost intors pe dos. Toate aleile, 
toate bordurile, trotuarele, chiar daca unii nu vor sä le vada, ele exista. Spre fericirea mea, 
exista i cetateni din Comanesti, care au vazut cand s-au desfasurat aceste proiecte. Va 
imaginati ce era daca nu faceam nimic la spital - cand in Romania a luat foc peste 10 
spitale. Trebuie sã ne conformam normelor ISU, Ministerului Sanatatii.etc. Daca nu 
faceam toate acestea, noi nu mai faceam fata ca sä putem functiona. Daca o sä vä 
confruntati cu o problema de sanatate in spital, o sä vedeti cä o sä ganditi altfel. Sä 
propunem acum o alta suma de bani pentru burse, decat cea care o aloca. Guvemul, este 
foarte complicat. Guvemul aloca o suma de bani, jar noi trebuie sa o aprobam, mai mult 
decat atht cc sä spunem?? Unii propun 50 de lei, unii 100 de lei, eu propun 1000 de lei, dar 
sursa de bani de unde este? 0 sä tipe in gura mare cä impozitele sunt man, desi noi nu am 
marit impozitele in orasul Comanesti de peste 10 ani. Impozitele se actualizeaza, conform 
infiatiei de la an - la an. Daca inflatia a fost 5%, impozitele au crescut cu 5 %, daca inflatia 
este 2%, impozitele le marim cu 2%. 

DI F'resedinte de sedinta Sopartoc Teofil Cristine: 
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. 
DI. 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 

Sopartoc Teofil Cristinel 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 
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