
JUDETUL BAC:M.1 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astazi 07.10.2022 in sedinta extraordinara convocata de indata 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 1353/06.10.2022, facandu-li-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 43323/06.10.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti fizic 16 consilieri , 3 consilieri prezenti prin 
intermediul online ; domnii consilieri locali - Constantin Stefan, Lazar Costica i Tiboi 
Claudiu. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se da, cuvantul dlui Presedinte de sedinta — Sopartoc Teofil Cristinel - pentru a da 
citire ordinii de zi. 

DI. Presedinte de sedinta, Sopartoc Teofil Cristinel, dã citire ordinii de zi. Se supune 
la vot ordinea de zi. Voturi pentru — 19, voturi impotriva- 0, abtineri — 0 

1. Proiect de hotarare privind accesarea Programului PNRR Componenta 3- 
Managementul deseurilor, Investitia Ii. Dezvoltarea, modernizarea i completarea 
sistemelor de management integrat al deseurilor municipal la nivel de judet sau la nivel de 
orase/comune, Subinvestitia Ii .A — Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar 

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 consilier Sarca Valentin Cristian: Initiativa este laudabila. Consider ca trebuia sä 
se fi racut demult asa ceva. Ar fi fost bine sa existe astfel de centre in fiecare cartier. Nu 
stiu cati oameni vor avea posibilitatea sá-si transporte deseurile pand la Eco Valea 
Muntelui. Asta as fi dorit, sä functioneze mai flexibil , sä se infiinteze astfel de centre si 
prin cartiere. 

D1 Primar: Acest tip de proiect cuprinde un singur punct la nivel de oras, daca am fi 
Bucuresti, intradevar ar fi nevoie de mai multe puncte. Orasul Comanesti este un oras 
micut, finantarea este pentru un singur punct. Initiativa este laudabila, dar nu se poate. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „ Renovare energeticä 
la blocurile de locuinta din orasul Comanesti — Pachet nr. 1" si a cheltuielilor legate de 
proiect. 

DI consilier Sarca Valentin Cristian: Solutia M4 — Instalatii aferente — Panouri 
fotovoltaice- In vederea compensarii consumului de electricitate ( iluminat casa 
scarii/interfon) se propune instalarea pe invelitoarea condominiului a unui modul solar off 
grid cu 2 panouri fotovoltaice monocristaline, a 300 Wp fiecare- Solutia mea pentru a 
imbunatatii aceasta idee este cä ar trebui renuntat la varianta off grid, bateriile sunt 
scumpe si nu au durata lunga de zile. Astfel, cu diferenta de bani se mai pot adauga 2, 3 
panouri fotovoltaice pentru a compensa nevoia de energie. Aceste blocuri care vor fi 
reabilitate energetic, vor fi i statii de incarcare pentru masinile electrice. 

Pot sugera sa marim numarul de panouri fotovoltaice pentru ca o parte din consumul 
de energie, de care masinile au nevoie de incarcare, sa fie asigurat de aceste panouri puse 
in numar mai mare pe acoperisurile blocurilor, daca exista cadru tehnic. 

D1 Primar: Sumele alocate acestor tipuri de proiecte, privind eficientizarea 



blocurilor de locuinte, sunt la limitã. Noi, desigur, am pune i cate 30- 50 de panouri, dar 
sumele oferite de proiect sunt insuficiente si nu ne permit. Ne-am limitat doar la ceea ce a 
putut face proiectantul ca acea cladire sä fie fezabila i licitatä. Sä nu ne trezim ca la 
proiectul cu strazile unde am scos de 9 on la licitatie si nu s-a prezentat nimeni din cauza 
ca suma a fost prea mica. Eu am solicitat, in prima faza, ca fiecare bloc sä fie dotat cu 
panouri fotovoltaice i panouri solare. Panourile solare sa asigure apa calda la toti 
locuitorii din bloc. Sä se prevada boilere cu apa calda la fiecare bloc in parte, chiar 
atuncj cand s-ar lua apa, locuitorii blocului sa beneficieze de apa calda, dar sumele alocate 
sunt foarte mici si am fost nevoiti sä ne limitäm la atat. 

Materialele au fost la comisii. DI. 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 aprobarea depunerii proiectului „ Renovare 
energetica la blocurile de locuinta din orasul Comanesti — Pachet nr. 2" Si a cheltuielilor 
legate de proiect. 

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 aprobarea depunerii proiectului „ Renovare 
energetica la blocurile de locuinta din orasul Comanesti — Pachet nr. 3" si a cheltuielilor 
legate de proiect. 

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

5. Project de hotarare privind modificarea i actualizarea Inventarului bunurilor 
apartinancl domeniului public al orasului Comanesti, judetul Bacau. 

D1 Primar: Aici este vorba de terenul aferent Scolii nr 5 bis Laloaia, ca sá construim 
acea cresa pe care v-am propus-o in sedinta anterioard. Trebuie sä le punem la dispozitie 
acest teren pc care se poate amplasa acea cresa. Din acest motiv trebuie sa facem aceasta 
modificare a Inventarului domeniului public. 

Materjalele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta. intreaba daca mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

6. Project de hotarare privind aprobarea devizului general si a valorii totale a 
proiectuluj „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii 
educationale la Scoala Ciprian Porumbescu Comanestr- COD SMIS — 124361. 

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. 

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 

Sopartoc Teofil Cristinel 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 

Secretar general, 
jurist Daniela Chirilä 
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