
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 28.10.2022 in sedinta ordinara 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 1387/24.10.2022, facandu-li-se 
cunoscut5 ordinea de zi prin adresa nr. 4852/24.10.2022. 

Sc face prezenta. Sunt prezenti 17 consilieri. Doamna consilier Sisca Maria Laura si 
dl consilier Dane Irinel sunt prezenti prin intermediul online. Fiind intrunitã majoritatea, 
lucrarile scclintei pot incepe. 

Sc d5 euvantul dlui presedinte de sedinta- Sopartoc Teofil Cristinel - supune la vot 
ordinea de zi cu mentiunea cã punctele 7 si 8 de pe ordinea de zi au fost retrase de ca.tre 
initiatorul proiectelor de hotarare. Se aproba in unanimitate. 
Dl. Presedinte de sedinta - Sopartoc Teofil Cristinel: - inainte de a incepe, supunem la vot 
procesele verbale ale sedintelor din: 29.09.2022, 07.10.2022 si 17.10.2022. Se aproba in 
unanimitate. 

DomnulPresedinte de sedinta supune la vot completarea ordinii de zi: 
- Project de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 
cheltuiehlor legate de proiect pentru obiectivul „ Implementarea naasurilor integrate d( 
dezvoltare urbana durabila i cresterea ca1itàii vietii in orasul Comanesti, judetul Bacau, 
COD SMIS — 126580 

- 	Project de hotarare privind ratificarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltar( 

Loeakii (PDL)intre Uniunea Nationala a Patrimoniului Roman-Regiunea Nord Est si Orasu: 
Contatioti. 

Sc aproba in unanimitate 
Presedinte de sedinta — Sopartoc Teofil Cristinel, dã citire ordinii de zi: 

1. Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022. 
Dna eonsilier Local Sisca Maria Laura nu participa la vot. 
Dra Gherber Daniela: A don i mentionez cã pe data de 26 octombrie a aparut HG 
1306 /26.10.2022 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetard catre 
UAT-uri . Va rog sa aprobati completarea cu suma de 300 mu i lei, suma care care a 
lost rcpartizata orasului Comanesti. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sum chscutii. Sc supune la vot! Sc aproba in unanimitate cu completarile aduse de dra 
director Gherber Daniela. 
2. Project de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local la sfarsitul 
trimestrului III 2022. 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sulit discutii. Sc supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

2. Project de hotarare privind modificarea i completarea Listei obiectivelor de investitii 
pentru anul 2022. 



Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba dacà mai sunt discutii. Nu 
mai sunt ciiscutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
4. Project de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate specifice, 
practicate de catre Serviciul Local „Eco Valea Muntelui Comanesti". 
Materialele au fast la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai scut cliscutii. Sc supune la vat! Se aproba in unanimitate. 
5. Project de hotarare privind contracte de concesiuni i inchirieri terenuri. 
D1 Viceprimar: Dä citire proiectului de hotarare pe anexe: 
Anexa 1: incheiere act aditional la contractul de concesiune — existent 
-Papa Neculai/ str. Liceului/ garaj/30mp 
Anexa 2: Incjeiere contract de concesiune 
-Lungu Elena/ str al Parcului, bl D12/3, balcon/ 15,37mp 
-Elisei Romeo/ str Al Parcului bl.E16/2, Realizare balcon in extinderea proprietatii/ 14,00mp 
Anexa 3: incheiere contract de concesiune teren- prin schimbarea beneficiarilor 
-Sc TELECABLU NET SRL/ NEGO1TA TEODORA BIANCA/ 25,0mp/ Str. Republicii, 
fn/ sediu firrna. 
Anexa 4: Prelungire contract chine spatii din piata agroalimentard Comanesti incepand cu 
data de 01.1.1.2022 — pentru o perioada de 6 luni 
- II 1LIS ANA/ ILIS/ piata agroalimentard/ 18,25mp/ 
Materialele au lost la comisii. Dl. Presedinte de sedintã intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai scat discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
6. Project de hotarare privind acordarea dreptului de uz i servitute pentru suprafata de teren 
din domeniul public, catre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „ Extindere retea 
racord gaze naturale presiune redusa", str. Unirii, nr.3A, oras Comanesti, judetul Bacau. 
Materialele au fast la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Sc supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
7. Project de hotarare privind aprobare PUD, str. Vasile Alecsandri, nr. 18, Comanesti, 
judetul Bacau. 

-Materjalele au fast Ia comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Sc supune la vat! Se aproba in unanimitate. 
8. Project de hotarare privind aprobare PUD, sir. Vasile Alecsandri, nr. 18, Comanesti, 
j udetu I Bacau. 
Materialele au fast la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai scat discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
9. Project de hotarare privind darea in administrare Scolii Gimnaziale „ Ciprian 
Porumbescu"Comanesti a unor bunuri achizitionate de Orasul Comanesti in cadrul 
Proiectului „ Eficientizare energetica a cladirilor publice — Scoala nr. 6 Vermesti, jud Baca', 
Orasul Comanesti" — COD SMIS- 118670. 
Materialele au fast la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai stint cliscutii. Se supune la vat! Se aproba, in unanimitate. 
10. Project de hotkare privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul 
asistentei sociale pentru anul 2023. 
Materialele au fast la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai stint discutii. Sc supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
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11. Informare privind Analiza de Evaluare a Activitatii desfasurate in trimestrul III 2022 la 
SPCLEP Comanesti. 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba dacã mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. S-a luat la cunostinta. 

I 2. Atte probleme 
12.1. Proie,ct de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 
cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „ Implementarea masurilor integrate d( 
dezvoltare urband durabila i cresterea calitatii vietii in orasul Comanesti, judetul Bacau, 
COD SM1S 126580 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 
mai sum discut.ii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
12.2. Proiect de hotarare privind ratificarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltar( 
Locala (PDL)intre Uniunea Nationala a Patronatului Roman-Regiunea Nord Est si Orasd 
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. 
DI Primar: La punctul 12.1 Project de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico. 
econoiniei actualizati si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „ Implementare 
masurilor integrate de dezvoltare urband durabila i cresterea calitãtii vietii in °raw . 

 Comanesti, judetul Bacau„ COD SMIS — 126580. Vreau sa stiu daca toti consilierii au intele 
despftc este vorba. Este un proiect, pe care de cativa ani 1-am tot aprobat din cauzz 
actualiztThii preturilor. In cadrul acestui proiect este cuprinsa i scoala din Laloaia -Cuz 
VoE. Acesta scoala este prinsa in programul de reabilitare i modernizare. Unii consilier 
din accst consiliu local - nu cunosc acest lucru. Au facut obiectiuni la o sedinta anterioar 
canci viol am prins eficientizarea i consolidarea Primariei orasului Comanesti. Au obiecta 
intreband de cc flu prindem acesta scoala, dar noi nu putem sa prindem acelasi obiectiv p( 
doua proiecte. Este mai bine sa ma intrebati pe mine inainte de a face vreo gatà sau sã facet: 
afirmatii, care nu vä prind bine deloc ca i consilieri locali. Tu votezi cand noi depunerr 
project pe POR i vii apoi , cand noi depunem un alt proiect, i spui sa prindem • 

D1 consilier Local Sarca Valentin Cristinel: Cand s-a votat, eu nu cram consilier 
DI Primar: Cand vorbeati, erati consilier, cand ati facut filmul - erati tot consilier, cand 

v-ati lacut de ras -erati tot consilier. 
1)1 consilier Local Sarca Valentin Cristinel: nu m-am facut deloc de ras. 
DI Primar: Ba da, v-ati facut de ras pentru cã aceasta scoala era prinsa pe proiect din 

anul 20 I 8. in timp cc dumneavoastra obiectati, v-am spus Ca aceasta scoalã este prinsa pe un 
alt project. 

DI consilier Local Sarca Valentin Cristinel: Repet, primaria nu era o prioritate. Au 
trecut 18 ani de cand scoala aceasta putea fi luata in calcul. Aveti o formã de incapatanare 
vreti sã clemonstrati cã lucrurile in orasul acesta se fac numai cum doriti dumneavoastra. 

1)1 Primar: Poezia dumneavoastra este bund. 
Dl consilier Local Sarca Valentin Cristinel: Va chinuiti sã cadeti mereu ca pisica cu 

picioarcle inainte. 
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1)1 consilier local Laic Robert Constantin: D1 Sarca a zis ca au trecut 18 ani. intr-o 
sedintt anterioara am precizat faptul Ca Scoala Cuza Voda trebuia reabilitata, s-au racut 
studii clup(A care, dl primar cu echipa de dezvoltare au accesat fonduri. Din fondurile 
respective, a lost mai util sa construim o noud scoala - la o distanta care se poate parcurge pe 
jos. Banii nu ajungeau pentru reabilitarea fizica a cladirii. 

DI Primar: S-a construit o scoala noud deoarece nu ajungeau banii ca sã fie acoperita 
investitia i grupurile sanitare in interiorul coIii. Atunci, Inspectoratul scolar a venit cu ideea 
de a construi o scoala notia pe str Petru Rare. Scoala ramasa, in care mai invatau doar 3 
clase jar el evii au fost mutati chiar in saptamana aceasta, urmeaza sa fie reabilitata. Ne earn 
in licitatii on acesta scoala. Mergeti i vã tot filmati ,mentionand cä coala nu este 

Felicitari ca vã luptati pentru comunitate, lupta aceasta este constructiva atata 
timp cat nu jignesti si nu denigrezi pe nimeni. 

DI consilier local Laic Robert Constantin: Eu spun realitatea. 
1)1 primar: daca lupta ta este cu scopul de a injosi pe cineva...este ca i cand vrei sã faci 

un binc , dar claca vrei s5.-1 faci , fa-1 fara sã spui la nimeni, daca ii faci i spui la altii, acela 
este di ii interes. 

DI consilier Constantin Stefan: Se coreleaza acest proiect cu partea de asfaltare? 
Dl primar: in cadrul acestui proiect sunt i strazi de asfaltat. 
DI consilier Constantin Stefan: Se poate corela i cu extindere gaze? 
1)1 Pimar: Suntem in licitatie pe extindere gaze, extindere canalizare, reabilitarea scolii 

si grdinici Cuza Von i construirea unei sali de sport pe strada Petru Rare. 
Di eonsilier Local Sarca Valentin Cristinel: Normal ar fi fost ca scoala 5 Bis sã nu fie 

mutat:Ti Ia marginea islazului. Terenul de langa biserica era destul de generos. 
DI Primar: Trebuia sa fiti consilier atunci si sãvä opuneti. 
Di consilier local Laic Robert Constantin: As don i 	va fac cunoscut faptul Ca o 

comiiiestcanca Lenuta Alboaie a primit astazi votul european la Hamburg 2022 pentru a 
face parte din Bordul Informatics Europe, organizatie care reprezinta peste 160 de 
universitati din Europa - pentru un mandat de 3 ani (2023-2026). 

DI Prima: Este fata domnului consilier local Alboaie Simion. 
DI. Presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt alte probleme, declar inchise lucrarile 

sedinIci de astazi. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 	 Secretar general, 
Consilier local 
	

jurist Daniela Chirilã 
Sopartoc Teofil Cristinel 

intoomit, 
insp. Tiurtiuca Elena 
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