
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astazi 17.10.2022 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 15 consilieri , 4 consilieri prezenti prin 
intermediul online ; domnii consilieri locali - Constantin Stefan, Lazar Costica Tiboi 
Claudiu i Bala s Monica. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

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

Dl. 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 

I. Project de hotardre privind aprobarea depunerii proiectului, a indicatorilor 
tehnico-economici si descrierea sumard a investitiei „ RENOVARE ENERGETICA SI 
CONSOLIDARE SEISMICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL 
COMANESTI, JUDETUL BACAU." 

DI consilier Sarca Valentin Cristian: Aici este mentionat in mod general ( cladirilor 
publice) consider c‘a" sunt mai multe cladiri care au nevoie de reabilitare termica, nu contest 
faptul cã i primaria are nevoie de reabilitare. De ce nu se folosesc banii si pentru 
dispensarul din Laloaia, de exemplu? Scoala Costachi S Ciocan din Laloaia. Si acestea au 
nevoie de reabilitare, de foarte multi ani. Tamplaria este de pe vreamea lui Ceausescu. 

DI Primar: De ce nu initiaza un proiect de hotarare dl consilier, de exemplu? 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Cladirea aceea nu este de azi, de ieri afectata. 
DI Primar: Tocmai, daca este o cladire veche aveti, aceasta 
D1 consilier Sarca Valentin Cristian: Se pune problema sà reabilitam primaria, da!! 

A mai fost reabilitata acum cativa ani. 
D1 Primar: Primaria Comanesti nu a fost reabilitata. niciodata. A fost doar renovata. 

A fost dat un var, o tencuiala, curatata tamplaria. Nici vorbä sä fie reabilitata. Este o 
cladire veche de 100 de ani i necesita aceasta reabilitare si consolidare. Este foarte veche 
si la un cutremur, exista man i riscuri. 

DI consilier Sarca Valentin Cristian: consider cä trebuie sä aiba prioritate celelalte 
obiective de care se foloseste un oras intreg i primaria mai tarziu. Eu nu zic, aici banii vin 
de la PNRR, nu din bugetul local. 

DI consilier Laic Robert: Pentru Scoala din Laloaia, tot in cadrul unei sedinte de 
consiliul local, am aprobat proiect pentru rebilitare. 

DI primar: Dar am voat de 100 de on in consiliul local, exista deja un proiect pentru 
scoala din Laloaia, dar dl consilier cred cä nu mai stie ce a votat. 

DI consilier Sarca Valentin Cristian: Chiar stiu. 
DI Primar: Päi , atunci de ce ziceti sä o reabilitam dacà deja exista proiect depus in 

acest sens? Este in faza de licitatii in momentul de fata. Daca noi vorbin deja de o claclire 



care este prinsa intr-un proiect care este deja in faza de licitatii, jar dumneavoastra veniti 
si spuneti Ca trebuie reabilitata, nu mi se pare ca" stip. 

DI consilier Sarca Valentin Cristian: Copiii invata in frig de ani de zile acolo. 
Di Primar: eu va inteteg durerea, dar trebuie sa cautati alte subiecte. 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt 

discutii. Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru — 18, voturi impotriva- 0, 
abtineri — 1( di consilier local Sarca Valentin Cristian) 

2. Project de hotarare privind implementarea proiectului „ Construirea de insule 
ecologice digitalizate in orasul Comanesti, judetul Bacau" cu finantare prin Planul 
National de Redresare i Rezilintk Apelul de proiecte: PNRR12022/C3/S/I.1.B 

DI Augustin Jitaru — Sef Serviciu Eco Valea Muntelui: Este vorba de acele insule 
ecologice pentru colectarea deseurilor. Sunt in total 5 pubele, pentru menajer, 
biodegradabil, hartie, carton, sticla, metal. Acestea vor fi dotate cu camere de luat vederi, 
cu cartele, vor fi arondate anumitor blocuri Si numai cei arondati pot duce gunoiul. Se 
duce gunoi selectiv, se poate verifica. Avem 32 de puncte de colectare doar pe partea de 
blocuri. Pe partea de case nu avem asa ceva in proiect. 

D1 consilier Sarca Valentin Cristian: Sper ca in viitorul apropiat sä beneficieze si 
cartierele de asa ceva. Oamenii au sentimentul cà mereu sunt lasati deoparte i blocurile 
sunt favorizate de fiecare data. 

D1 Primar: D1 consilier, acest tip de proiect se adreseaza doar zonelor de oras . 
Di Augustin Jitaru — Aceasta axa de proiect se adreseazA doar zonelor cu blocuri. Si 

in Moinesti, Bacau, dar doar in zona de biocuri se vor amplasa. 
Dna secretar general daniela Chirild: Asa a fost lansata axa de PNRR, doar pentru 

orase si zona de blocuri. Noi nu putem accesa decat asa cum ne permite axa, proiectul. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabã daca mai sunt 

discutii. Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
3. Project de hotarare privind implemetarea proiectului „ Construire centru de 

colectare deseuri prin aport voluntar in orasul Comanesti, judetul Bacau" cu finantare prin 
Planul National de Redresare i Rezilinta, Apelul de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.A. 

Di Augustin Jitaru — Sef Serviciu Eco Valea Muntelui: Trebuie sá subliniez cä vom 
beneficia doar de un singur punct in oras, asa este lansat proiectul. Suprafata este de 2000 
mp. 

Di Primar: Specificati cä nu se pot face in toate cartirele. 
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 sedinp, 	 Secretar general, 
Consilier local 	 jurist Daniela Chirila 

Sopartoc Teofil Cristinel 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 

2 


