
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
Incheiat astäzi 09.08.2022 In §edinja ordinara 

a Consiliului Local al oraului Cománeti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispoziia nr. 1074/03.08.2022, fàcându-Ii-se 
cunoscutä ordinea de zi prin adresa nr. 38802/05.08.2022. 

Se face prezena. Sunt prezeni 18 consilieri. Doamna consilier Negrea Elena este 
prezentä prin intermediul online. Fund Intrunitã majoritatea, lucrärile sedintei pot incepe. 

Se dä cuvântul dlui Laic Robert Constantin - supune la vot ordinea de zi si se 
votaeazä In unanimitate. 
Dl. Preedinte de sedintd - Laic Robert Constantin : - Inainte de a incepe, supunem la vot 
procesul verbal al sedintei din data de 15.07.2022. Se aprobä In unanimitate. 

Domnul Preedinte de sedintd supune la vot completarea ordinii de zi: 
- Project de hotärâre privind modificarea HCL nr 105 din 14.06.2022 privind modificarea 

i aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 	,,Creterea capacitatii 
de Ingrij ire si tratament a bolnavilor de SARS COV 2 in Spitalul oräenesc loan Lascär 
Comäneti". 

- Informare privind Raportul de audit financiar nr. 53712/17.06.2022 - Decizia nr. 15 din 
05.07.2022 emisä de Camera de Conturi Bacãu. 

Preedinte de sedintd - Laic Robert Constantin, dä citire ordinii de zi: 
1. Are cuvântul dna Daniela Chirilà - Secretar General- care prezintä Sentinta Civilä 
nr. 348 din 22.07. 2022 In vederea depunerii jurämântului domnului consilier local Banu 
Mihai —Razvan. 
Domnul consilier local Banu Mihai Rãzvan depune juràmântul. 
2. Are cuvântul dna Daniela Chirilà - Secretar General - care prezintA Sentinta Civilä 
nr. 349 din 22.07.2022 in vederea depunerii jurämântului domnului consilier local Sarca 
Valentin - Cristian 
Domnul consilier local Sarca Valentin Cristian depune jurãmântul. 

3. Proiect de hotarâre privind modificare HCL nr. 167 din 06.11.2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

Doamna secretar general Daniela Chirilä dä citire proiectului de hotärâre privind modificarea 
HCL nr. 167 din 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate. Dl Herciu lustin (PNL) este inlocuit cu dl consilier local Banu Mihai Razvan si dl 
Andrisan Viorel (USR) este Inlocuit de dl Sarca Valentin Cristian. Componena comisiei 
economice va fi urmätoarea: Laic Robert Constantin, Banu Mihai Rãzvan, Ciobanu Adrian, 
Tiboi Claudiu, Sarca Valentin Cristian. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabã dacä mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä in unanimitate. 
4. Project de hotarâre privind acordarea dreptului de uz si servitute a unei suprafee de teren 
din domeniul public, cätre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: ,, Extindere retea  si 
racorduri gaze naturale presiune redusä", str Progresului, nr. 72, 76, 78, oras Comäneti, jud. 
Bacãu. 



JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUT COMANESTI 

Proces-verbal 
Incheiat astàzi 09.08.2022 In edinta ordinara 

a Consiliului Local al orau1ui Comãneti 

Convocarea consilierilor s-a fficut prin Dispoziia nr. 1074/03.08.2022, facându-Ii-se 
cunoscutä ordinea de zi prin adresa nr. 38802/05.08.2022. 

Se face prezena. Sunt prezeni 18 consilieri. Doamna consilier Negrea Elena este 
prezentä prin intermediul online. Fund intrunitä majoritatea, lucrärile sedintei pot Incepe. 

Se dã cuvântul dlui Laic Robert Constantin - supune la vot ordinea de zi si se 
votaeazä in unanimitate. 
Dl. Presedinte de sedinP - Laic Robert Constantin : - Inainte de a incepe, supunem la vot 
procesul verbal al sedintei din data de 15.07.2022. Se aprobä in unanimitate. 

Domnul Preedinte de sedinta supune la vot completarea ordinii de zi: 
- Project de hotärâre privind modificarea HCL nr 105 din 14.06.2022 privind modificarea 

i aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 	,,Creterea capacitãii 
de Ingrijire si tratament a bolnavilor de SARS COV 2 In Spitalul orãenesc Joan Lascär 
Comàneti". 

- Informare privind Raportul de audit financiar nr. 53712/17.06.2022 - Decizia nr. 15 din 
05.07.2022 emisä de Camera de Conturi Bacäu. 

Presedinte de sedintd - Laic Robert Constantin, dä citire ordinii de zi: 
1. Are cuvântul dna Daniela Chirilä - Secretar General- care prezintä Sentina Civilä 
nr. 348 din 22.07. 2022 In vederea depunerii jurämântului domnului consilier local Banu 
Mihai —Razvan. 
Domnul consilier local Banu Mihai Räzvan depune jurãmântul. 
2. Are cuvântul dna Daniela Chirilä - Secretar General - care prezintä Sentinta Civilä 
nr. 349 din 22.07.2022 in vederea depunerii jurämântului domnului consilier local Sarca 
Valentin - Cristian 
Domnul consilier local Sarca Valentin Cristian depune jurämântul. 

3. Project de hotarâre privind modificare HCL nr. 167 din 06.11.2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

Doamna secretar general Daniela Chirilä dä citire proiectului de hotàrâre privind modificarea 
HCL nr. 167 din 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate. Dl Herciu lustin (PNL) este inlocuit cu dl consilier local Banu Mihai Razvan si dl 
Andrisan Viorel (USR) este Inlocuit de dl Sarca Valentin Cristian. Componença comisiei 
economice va fi urmätoarea: Laic Robert Constantin, Banu Mihai Räzvan, Ciobanu Adrian, 
Tiboi Claudiu, Sarca Valentin Cristian. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabà dacä mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä in unanimitate. 
4. Project de hotarâre privind acordarea dreptului de uz si servitute a unei suprafee de teren 
din domeniul public, cätre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: ,, Extindere retea  si 
racorduri gaze naturale presiune redusä", str Progresului, nr. 72, 76, 78, oras Comäneti, jud. 
Back. 
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Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd Intreabã dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä In unanimitate. 

5. Project de hotarâre privind acordarea dreptului de uz si servitute a unei suprafeçe de teren 
din domeniul public, cãtre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: ,, Extindere retea si 
racorduri gaze naturale presiune redusä", str Poienii,fn, oras Comäneti, jud. Bacäu. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd Intreabã dacä mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

6. Project de hotarâre privind acordarea dreptului de uz si servitute a unei suprafee de teren 
din domeniul public, cätre sc DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: ,, Extindere retea  si 
racorduri gaze naturale presiune redusä", str Cireoaia, nr. 177, 179, 181, 183, 183C, 185A, 
oras Comãneti, jud. Bacäu. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd Intreabä dacä mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä In unanimitate. 

7. Proiect de hotarâre privind acordarea dreptului de uz si servitute a unei suprafee de teren 
din domeniul public, cãtre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: ,, Extindere retea  si 
racorduri gaze naturale presiune redusà", str Unirii, nr.3, oras Comãneti, jud. Bacäu. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabä dacä mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä in unanimitate. 
8. Project de hotarâre privind contracte de concesiuni si Inchirieri terenuri. 

Dl consjlier local Dane Irinel dä citire proiectului de hotärâre privind contracte de concesiuni 
i Inchirieri terenuri pe anexe. 

Anexa 1 - Incheiere - Act aditional la contractul de concesiune existent: 
- Musteata Liviu Comel/ str Gârlei, fn, garaj/67mp. 
Anexa 2: Incheiere contracte de concesiune teren- prin schimbarea beneficiarilor 
- Muraru A Ion/ Muraru Elena/ 21 ,SOmp/ str libräriei fn/ garaj 

Petrina Co1po/ coläcel Georgiana/33mp/ str GIrlei/ boxä garaj 
Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabà dacã mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä In unanimitate. 
9. Project de hotarâre privind aprobarea Acordurilor de colaborare cu gestionarii fondurilor 
cinegetice de pe raza U.A.T. - Oras Comäneti, judeul Bacäu. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabä dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobà In unanimitate. 
10. Project de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul,, 

Creterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public 3 in orau1 Comäneti. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabä dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobã in unanimitate. 

11. Informare privind Raport privind activitatea asistentiolor personali desffiuratä In 
semestrul I - 2022 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedinP Intreabä dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. S-a luat la cunotintä. 
12/1. Proiect de hotärâre privind modificarea HCL nr 105 din 14.06.2022 privind 
modi ficarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 	, ,Creterea 
capacitaçii de ingrijire si tratament a bolnavilor de SARS COV 2 In Spitalul oräenesc Joan 
Lascãr Comãneti". 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabã dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se aprobä in unanimitate. 
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12/2. Informare privind Raportul de audit financiar nr. 53712/17.06.2022 - Decizia nr. 15 
din 05.07.2022 emisä de Camera de Conturi Back. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabä dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se aprobà In unanimitate. 
Dl Primar: Urez bun venit noilor consilieri locali, sper ca acetia sà vind cu lucruri bune pentru 
comunitate. Noi toti  am fost a1ei pentru comunitate, nu am fost a1ei CU vreun scop sau 
interes anume, am fost a1ei sã slujim aceastä comunitate. Pentru cã am fost aIei sä slujim 
aceastã comunitate, atât primarul cat si consihul local trebuie sä-i facä datoria, aa cum au 
jurat cu mâna pe Biblie si pe Constitutie. Trebuie sä slujim aceastä comunitate, trebuie sä 
aducem la cunotintà comunitãtii ceea ce am fficut, ceea ce dorim sa facem. Sunt consilieri 
care sunt mai vechi , 0 parte sunt mai noi, poate urni flu mai stiu cà, atunci când am fost eu 
ales Primar al oraului Comäneti in 2004, oraul trecea prin perioade foarte foarte grele. Am 
avut inundatii catastrofale In 2005, se spunea atunci cA flu au mai fost aa inundatii de zeci de 
ani. In urma inundatiilor a trebuit sa refacem instrastructura, case, diguri. . . etc. Am reabilitat 
atunci 520 de case si am construit de la 0 peste 200 de case. Am construit diguri, gabioane si 
apäräri de maluri pe lungimi de zeci de kilometrii. S-au construit 14 km de gabioane. S-au 
construit reçele de apä, atât cele afectate de inundatii, cat si retele  noi in toate cartierele 
oraului. Nu In ultimul rand, a trebuit sá eliminAm cauzele care au provocat inundatiile si 
anume, defriärile de pe muntii  care ne Inconjoarã. De la biserica Sf Spiridofl, dacä te uitai 
spre cartierul Läloaia, flu se vedea niciun copac. Era devastat tot dealul. Anii au trecut, noi am 
construit digurile, gabioanele, retelele  de apà, am reabilitat scolile care au fost afectate de 
inundatii ( coala 5 bis Lãloaia, de exemplu). Am asfaltat sträzi, am extins retelele  de apä prin 
toate satele Si ulitele acestui ora. Toate acestea au fost facute si refficute in ordinea 
prioritãilor. Prioritatea noasträ a fost sa construim diguri In toate cartierele afectate de 
inundatii, sà impädurim muntii  defriati, sà reabilitäm strazile, sä reabilitãm retelele  de apä. 
Prioritàtile noastre flu au fost doar cartierele, ne-am extins si spre ora. Am reabilitat scolile, 
am reabilitat spitalul, am reabilitat Lunca de Jos, am reabilitat cartierul Vermeti, 
Podei,Podina,etc. In acest moment, ne afläm in situatia in care avem proiecte In derulare 
privind extinderea retelei  de gaze in cartierul LAloaia, proiect finantat prin Ministerul 
Dezvoltärii- proiect de 350 miliarde vechi si, de asemenea avem proiect de extinderea retelei 
de canalizare si reabilitarea Statiei de epurare a orau1ui Comàneti - proiect de 430 miliarde. 
Din cauza acestor proiecte, nu ne mai permitem sa facem alte investitii  privind asfaltarea 
strãzilor din cartierul Làloaia si $upan. Dei avem licitatia fcutä si contractul semnat pentru 
asfaltare, a trebuit sä sistãm lucrärile pânà introducem conducta de gaze si reteaua  de 
canalizare. Cine are capul pe umeri si urechi de auzit, sà ineleagä. Aceste lucràri flu se pot 
face dupä cum am vrea noi, adicà anul acesta asfaltäm si la anul venim sà spargem pentru 
introducerea retelelor. Pentru cei care sunt noi veniti  si flu stiu, am achizitionat Palatul Ghika-
care a fost ani multi  in procese, un monument istoric, o mare valoare pentru oraul nostru. 
Am fcut demersuri pentru reabilitarea si consolidarea acestui imobil. Se aflä pe lista sintezà 
la Compania Nationalã  de Investitii.  Am cumpárat Clubul 1 Mai, am facut studii, proiecte si 
documentaçii in vedera reabilitärii si modernizärii acestuia - Se aflä pe lista sifltezä la 
Compania Nationalä  de Investitii. CompaniaNaiofla1à de Investitii ne executä acum un 
proiect In cartierul Vermeti - Baza Sportivä. In cartierul Vermeti este santier In lucru si se 
lucreazà cu spor. Am reabilitat si modernizat Spitalul Joan Lascàr Comãneti. Acest spital a 
fost pe lista celor 67 de spitale, care se doreau a fi inchise. A fost singurul spital din cele 67 
inchise, care a fost redeschis si prin cateva proiecte, reabilitat si modernizat. Astäzi, ati 
aprobat eel de-al treilea proiect European pentru spital. Cine are de Inteles,  va inelege, cine nu 
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poate, sä vinã sá-i dau exp1icaii. Acest spital este de mare importanä pentru orau1 
ComAneti, au vrut sä-1 Inchidä, dei flu aveau motiv. In momentul când apar norme 
medicale actualizate, noi trebuie sa ne conformäm. Va fi unul dintre cele mai moderne spitale 
din judetul Back. S-a pus foarte mult accent pe sistemul de apA - i anume sã dam sistemul 
de apã la CRAB. Domnilor, o sã apreciai mai târziu Ca nu am predat acest sistem propriu de 
apä al orau1ui Comäneti, altora. Este singurul sistem de apä din judeu1 Back - care are 
schimbat reçelele de apä In propo4ie de 90%. Nu este schimbatä aductiunea de apä de la 
Ciobdnus panã la Comãneti. Am fcut reabilitäri la Statia de la Ciobdnus in valoare de 5 
miliarde de lei, din banii propri, dar flu am facut un proiect mare. Acest oras este singurul care 
are doua surse de apA, o sursä proprie de la Ciobdnus si una alternativà de la Cãräboaia. Se 
pune problema la nivel de tarä, si flu numai, sà se facA economic de apä, cà va urrna criza In 
acest sens. 
Am vrut sä enumär câteva dintre obiectivele noastre ca si consilieri locali , pentru cä, suntem 
cu toçii responsabili, atât eu ca si primar cat si dumneavoasträ. Dacã dãdeam sistemul de apä la 
Crab, Intr-o zi sigur trebuia sä dam socotealä. Sistemul nostru de apà este un sistem complet. 
Avem finantare de 40 miliarde de lei, lucrare de care ne vom bucura cu toii când va fi 
realizatä investitia.  Va rog sa fii aläturi de toatã echipa care muncete pentru Intreaga 
Comunitate. 
Multumesc domnului consilier local Alboaie Simion, care in perioada inundatiilor a stat pe 
baricade si ,inclusiv, s-a ocupat de replantarea muntilor,  care au fost defriati. Urez mult 
succes noilor veniti  si mntregii echipe de consilieri locali, ca sä putem lucra Impreunä, sä dam 
dovadä Intregii comunitati  cä am meritat sä fim alei. Va multumesc! 
Dl preedinte de sedintd Laic Robert Constantin: Multumim dlui primar pentru recapitulare. 
Spunea cineva din cartierul Vermeti cã - flu mai credea cä o sã se mai construiascà baza 
sportiva, dar acum a vázut cä este pun de camioane si un intreg santier In lucru, acolo. 
Dl consilier local Sarca Valentin Cristian: In completarea celor afirmate de dl primar. Am 
copilärit pe malul Trotuu1ui In toti aceti ani si am vazut cum se comportã apa si am ajuns la 
un dialog ca sa zic aa, am inteles.  As vrea sa yin cu o precizare: Prim-aria, prin eforturi 
sustinute, s-a ocupat de reabilitarea drumurilor si de refacerea br. Legat de indiguirea 
Trotuu1ui, Primäria 	s-a ocupat In special de portiunule  drumurilor unde acestea sunt 
tangen;iale cu cursul, in rest digurile au fost fcute de Apele Române cu doua firme, care au 
câtigat licitatiile la acea vreme LESCA §i VEGA. - Finantarea s-a facut prin Banca de 
Dezvoltare, din câte Imi amintesc( sper sà nu greesc) - La acest credit, plätete toata 
România. As vrea sa precizez ca este o diferenta de calitate a lucrärilor, s-a väzut cc s-a fficut 
in regie proprie, fata  de cc au fa-cut cele doua firme, care au fost aduse de Apele Române. In 
alta ordine de idei, as avea rugamintea, dacä se poate, pentru o buna colaborare cu institutia 
Primariei, as dori sä primesc organigrama actualizata cu tot personalul care lucreaza acolo si 
totodatà as dori sà avem toti microfoane, sa ne facem mai bine auziti.  Nu mi se pare corect ca 
dumneavoastra ca primar si dvs. ca  preedinte de sedintd, sa vã auziti  mai bine si noi sä ne 
auzim cu ecou. Va multumesc! 

Dl Primar: Aa este, dl Sarca a inteles  foarte bine, lucrarile de indiguire au fost facute 
de cätre Apele Române, dar mama dumnealui, când veneau puhoaiele de apa pe acolo, flu a 
sunat la Apele romane, dei lucra acolo, a sunat la Primarie, a sunat la primar. 

Dl consilier local Sarca Valentin Cristian: Da, a sunat. 
Dl Primar: Si primarul a fficut demersuri ca sa se execute acele lucrari. In momentul de 

fata, avem diguri pe toatä lungimea albiei Trotuului. 
Dl preedinte de sedintd Laic Robert Constantin: Dl, Sarca, va rog, Imi doresc sa avem 
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un dialog civilizat si sa flu inträm Uflui peste alti in discutii, nici astãzi si nici la sedintele 
viitoare. 

In 2004- 2005 am fost pe teren, dar dl Sarca a fcut o afirmatie, In sensul CA intre ce S-

a fficut de cAtre Apele Române si ce s-a fficut in regie proprie, existAo diferentA. Vreau sA Il 
intret pe ai Sarca, ce expertiza avep aumneavoastra in acest clomernu ae Va putep 
pronun;a? 

Dl consilier local Sarca Valentin Cristian: Nu sunt singurul pe planeta aceasta. 
Dl Primar: Dl preedinte, diferenta este cA au fost proiecte diferite. Noi, am lucrat pe 

un proiect pe fondul solidaritatea, jar proiectantul a decis ca lucrarea sA fie fAcuta din piatrA 
ziditA si gabioane. Când au venit banii de la BDCR , proiect derulat de Primaria ComAneti 
prin demersurile fàcute de cAtre aceasta, lucrarea a demarat pentru prima data in ComAneti 
i pe urmA s-a extins in celelalte localitati. Acel proiect a fost altfel gandit, si anume, acel 

gabion a fost invelit si in ciment. Când s-au fficut lucrArile finantate de BDCR, la 
demersurile fàcute de cAtre Primarul orasuluj ComAneti, acel proiect a fost executat de alti 
proiectanti si de alti constructori. Acei proiectani au venit cu ideea de a inveli gabioanele in 
betoane. Poate pentru unii este mai greu de inteles.  DacA la vremea respectivä primarul nu-i 
facea treaba, acum lumea tipa cä vine apa mare. Acum, lumea se plimbA pe falezA si admirA 
frumusetile noastre, farA sa intre nimeni in panicA cA vine apa mare. Acum, vom face retele 
de apA, ree1e de gaze si de canalizare pe bazA de proiecte si vor fi executate aa cum ne va 
solicita proiectantul. Solutiile date de cAtre proiectanti flu vor putea fi comentate nici de 
primar, nici de notar, le executAm aa cum ne propun ei , fiindcA ci sunt specialitii. 

Dl. Preedinte de edintA: DacA flu mai sunt alte probleme, declar inchise lucrArile 
edinei de astAzi. 

Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces verbal. 

Preedinte de sedintd, 
Consilier local 
Laic Robert Constantin 

Intocmit, 
insp. Tiurtiucä Elena 

Secretar general, 
jurist Daniela ChirilA 
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