
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL Al. ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astäzi 28.11.2022 In edinta ordinara 

a Consiliului Local al orasului Comãneti 

Convocarea consilierilor s-a fficut prin Dispoziia nr. 1508/22.11.2022, fcându-Ii-se cunoscutã 
ordinca de zi prin adresa nr. 47518/22.11.2022. 

Sc face prezena. Sunt prezenti  17 consilieri. Doamnii consilieri Anastasiu Constantin, Cozma Florin 
lonul, Sarca Valetin Cristian si Tiboi Claudiu sunt prezenti prin intermediul online. Fund Intrunitä 
majoritatca, Iucrärile sedintei pot Incepe. 

Sc dã cuvântul dornnului Primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
Dl Primar dã citire ordinii de zi. 

1. Project de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022. 
2. Project de hotãrâre privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii  pentru anul 

2022. 
3, Project dc hotärâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Serviciul 

Local ,,,I,-'co Valea Muntelui Comãneti".. 
4. Project de hotärâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Spitalul 

oraseneSC ,,Ioan Lascãr,, Comäneti 
5. Project dc hotãrâre privind modificarea Listei obiectivelor de investitii  pentru anul 2022 la Spitalul 

orcnesc ,,Ioan Lascär,, Comàneti 
6. Proicct de hotärâre privind contracte de concesiuni si inchirieri terenuri. 
7. Project de hotärâre privind accesul in teren si folosinta temporarä de cätre Societatea CONPET SA a 

unei uprafee de teren din domeniul public si privat al UAT Orau1 Comãneti, pentru lucrarea: 
lnlocuirc conductä de transport titei cu diametru t 8 	Lucãceti- Vermeti - tronsonul de la deal 
Magura ( Crucea Roie) la Vermeti (drum mind Verrneti) pe lungime de aproximativ 9 km 

S. Project de hotärãre 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 racord gaze 
aaturalc prcsiune redusä", str Vrânceanu, nr. 18, oras Comneti, judeul Bacàu. 

9, 	Projcci de hotãrâre privind aprobare Programului si a bugetului alocat organizärii si desfurärii 
inani1stãrilor cultural- artistice si religioase dedicate Särbãtorilor de Iarnä 2022-2023. 

10. Project de hotãrâre privind modificarea Organigramei si a Statu!ui de funcçii al aparatului de 
puciali1atc al Primarului oraului Cornãneti si al Serviciilor publice subordonate. 

Este vorba (IC prornovare in funce a doi funclionari  publici si a douã persoane contractuale. 
11. Project de hotärâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul 

colilor de pe raza oraului Comãneti. 
I/ste vorba de Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika Cornãneti. 

12. Project de hotärâre privind modificarea si completarea HCL nr 31/10.02.2022 privind aprobarea 
numrului si cuantumuluj burselor scolare cc se vor acorda elevilor din unitätile de Invätãmânt din 
orasul Comänesti. 

5coala Cprian Porumbescu -- suplimenteaza cu un numär de 15 burse de merit. 

Colegiul Tchnic Dimitric Ghika Comäneti suplimenteazã bursele sociale cu I elev. 
/3. Project de hotärâre privind punerea In aplicare a Ordonantei Guvernului nr 15/2021 legat de 

pi ciectul  Eficientizarea energeticã a clãdirjlor publice - Spitalul orãenesc loan Lascar Cornãneti 
- Judciul Bacãu, oraul Cornäncti, str. Vasile Alecsandri, nr 1. 
1)1 Piimar: Se vorbete cã lucräm de foarte mult timp la spital, aa este. Am avut perioade mari când 
aii,, rcabjlitat, inodernizat si dotat ambulatoniul spitalului. Acurn sunteni derulãrn un proieet foarte 
nirtrc ,dc pcste 8 mjlioane de euro, cficientizãm In total jtate clãdirea spitalului si reabilitäm si 
nLyernmzam spitalul, care nu a fost pnins in proiectul cu ambulatoriu. Vom finaliza lucräri pânä la 



sfiritu1 anului , spaii1e unde isi desffisoarã activitatea cabinetele medicale si saloanele, in afarä de 
hiocul operator si zona de primiri urgene. In aceste zone - bloc operator i primiri urgene se va 
lucra In continuare si anul viitor. In proporie de 70-80% sunt gata lucrãrile la sfâritu1 acestui an. 
Constructorul ne-a solicitat sã prelungirn timpul de lucru, prin act aditional, pânà la jumatatea anului 
vitor. Datoritä scumpirilor materialelor, am fost nevoiti sd ajustärn aceste preuri prin Ordonantä 
1 5/2021. Cheltuielile cu spitalul au fost de peste 60% din sumele bugetului local. Sä-rni spunä mie 
cineva cä flu sunt necesare aceste cheltuieli. Rand pe rand trecem cu toi pe acolo, doar cã nu stim 
ziva st ora. Sänãtatea este foarte irnportantä pentru toatã lurnea. 

14. Project de hotärâre privind aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de Proiectul 

Dezvoltarea medicalä arnbulatorje la Comãneti". 
15. Project de hotärâre privind aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de Proiectul 

Echipamente si material destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale pentru Spitalul 
or2senesc 	,, Joan Lascär,, Cornänesti - 

Dl Primar: Aceste investitii la spital sunt foarte importante, stiti foarte bine cä s-a pus in discue 
Inehiderea spitalului. In anul 2010 1-am avut Inchis, jar prin anul 2015, când a fost ministru dna 
Sorina Pintea, s-a dorit sä fie din nou Inchis spitalul din Cornãneti. Au fost incendii In foarte multe 
spitale din România, in urma acestor incendii au apärut norme noi de sigurantd protectie si 
functionare. Dacä noi flu ne puneam la pullet cu tot ce Insearnnã norme, reglementari, riscam sä ne 
propã inchiderea spitalului. Prin aceste investii ave sigurana i garania cã nimeni nu-i v-a 
perni 

un 
m tc sä ne propunã inchiderea spitalului. 

16. AIte probleme 

1 6. 1 Project de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de 
proiectul ,, Capacitãi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de cnergie, pentru 
consumul propriu in orasul Comäneti, Judetul BacAu, 

Dl Priinar: Este vorba proiectul Cu paflouri fotovoltaice, pe care dorirn sã-1 implementam pe haldele 

de cenus, de la termo. Prin acest project ne vom asigura energia, care ne este necesarã pentru 

functionarea unitàtilor din orasul Comänesti. Ne limiteazã cu 400 kw, ceea ce Inseamnã cä ne vorn 
ihiosi door pentru iluminatul public. 0 sä rnai amplasam si alte panouri pe clädirile UAT-ului orau1ui 
(Tom6nesti, 

16.2 Proicet de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cheltuielilor 
legate de proiectul ,, Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea §1 echiparea infrastructurii 
educationale la Scoala,, Liviu Rebreanu" Comänesti si la structura arondatä Scoala nr. 4 
Comänesti. 

1)1 Pnmar: Aici am avut o licitatie, care a fost câtigatã de un constructor, dar datoritã creterii 

p'curilor am fost nevoiti sa reziliern contractul i sä venirn cu actualizarea acestora. Am Intârziat cu 

accstc lucrãri deoarece constructorii nu doreau sd rezilieze contractul. Dacä flu am fi reziliat contractul 
am ti mers pe acele preturi mici, noi am fi pierdut, ar fi incetat lucrarea, plecau constructorii fiindcã 

flu mai aveau cu cc lucra. Noi nu ne permitem sä cofinantãm de la bugetul local aceste suplimentari 

de preuri. La fel s-a Intâmplat si cu proiectul de extindere retea  de gaze in cartierul Läloaia. Dei am 

avut un contract semnat de proiectare si execuie a tuturor retelelor din cartierul Läloaia 55 km , a 

trebuit sã reziliern acel contract deoarece valoarea discutatã initial era de 84 miliarde lei vechi, din 

care trebula sä cofinantäm, noi de la bugetul local, 64 miliarde, iar partenerul cu care am fficut 

contractul trebuia sä puna 20 miliarde lei vechi. Am avut norocul si sansa sa se scoatã pe fonduri 

europene exact In perioada aceea §i am depus si acel proiect. Am nobtinut finantare pentru aceeai 
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retea de gaze din cartierul Läloaia 390 de miliarde lei vechi. Suntem siguri ca lucrärile vor fi executate 

cap coada. Dupa ce vorn parcurge paii de licitatie, toti  ceth4eni din cartierele Läioaia, Sublãloaia, 

upan Lunca de Jos vor beneficia de aceste servici. Acum sperãrn sã se si racordeze. In aceeai fazä 

suntem sicu proiectul de canalizare tot in cartierul Läloaia. Suntern tot in fazä de licitatie de 

projectare, executie.  Poate spun multi  cä nu s-a fficut nimic de foarte mult timp, dar acum au venit bani 

cc st facem. Dacã dintre dumneavoastrA aveti  dubii vä rog sA ne spunei sursa de finantare si faceam de 

acum 10 ani. Acum avem sursa de finantare, acum ne strãduirn sä putern rezolva, ca pe urrnä sã venim 

cu proicetele de asfaltare. 

Domnul Prirnar dä cuvântul dlui preedinte de edintã- Sopdrtoc Teofil Cristinel - supune la vot 

ordinca de A. Se aprobd in unanimitate. 

Dl. Preedinte de sedintd - Sopartoc Teofli Cristinel: - Inainte de a incepe, supunern la vot procesele 

verbale ale sedintelor din: 28.10,2022, 04.11.2022. Se aproba in unanirnitate. 

Domnul Preedinte de sedinta supune la vot completarea ordinii de zi: 

- Project de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici §i a cheltuielilor legate de 

proiectul , Capacitãti de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru 

consumul propriu in oraul Cornãneti, Judetul Bacãu. 

-. Project de hotärâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econornici actualizati si a cheltuielilor 

legate dc proiectul ,, Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale la 

Scoala , Liviu Rebreanu " Comãnesti si la structura arondatä coala nr. 4 Cornänesti. 

Sc aprolbi-i in unanimitate 

Prccdinte (Ic sedinta - opãrtoc Teofli Cristinel, dã citire ordinii de zi: 

Dna coasilier local Sica Maria Laura - Eu nu voi participa la vot la punctele 1, 2 si 16/2 a ordinii de 

Zi kflLFO nu a creea suspiciunea de conflict de interese. 

1 	Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022. 

Dia Gheiber Daniela: As dori sã mai adaug la proiectul de hotãrâre si sumele solicitate prin adresele 

scolilor ,,Liviu Rebreanu" i ,,Ciprian Porumbescu" Comãneti. Pe total suma de 394359 lei, surnele 

incasatc de cele douä scoli. La partea de venituri 549359 lei si la partea de cheltuieli materiale - 54920 

lei. jar pentru partea de investitii - 339.430 lei, precurn si utilizarea din excedentul anual a sumei de 

9849110 lei- finantare cheltuieli sectiune  dezvoltare - derulare proiecte. 

Dl Primai': As don sà subliniez In completarea celor spuse de dra director cã, suplimentarea acestor 

sume dc bani la $colile Liviu Rebreanu si Ciprian Porumbescu se referä la sponsorizarea pe care a 

facut-o societatea HS BACO PANELS SRL Cornãneti. Trebuie sa le multurnim cä, datoritä br, mai 

putem sâ facern câteva investitii la aceste scoll. 

Matcrialcic au fast la cornisil. DI. Presedinte de sedintä intreabã dacã mai sunt discutii.  Nu rnai sunt 

discutii. Sc supune la vot! Se aprobä cu completarile aduse de dra director Gherber Daniela. Dna 

consilier Sica Maria Laura nu participã la vot. Voturi pentru - 18, Irnpotrivä 0, abneri - 0 
2. Project de hotärâre privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii  pentru anul 

2022. 



Dl Bobcic lonel: Doresc sä aduc o completare proiectului de hotärâre cu un nou articol ,, Aprobarea 

lisiclor de investitii la scolile ,,Liviu Rebreanu" si ,,Ciprian Porumbescu" Conform anexelor 2 si 3 

ancxate la prezentul proiect de hotãrâre. 

Materialele au fbst la comisii. Dl. Presedinte de edintã intreabã dacä mai sunt discutii. Nu mai sunt 

diseuii. Sc supune la vot! Se aproba CU completarea adusä de dl Bobeicä lonel. Dna consilier Sica 

Maria Laura nu participà la vot. Voturi pentru 18, Impotrivã 0, abtineri - 0. 

3. Project de hotärâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la 

Serviciul Local ,,Eco Valea Muntelui Comãneti".. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de §edintd Intreabã dacã mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Sc supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

4. Project de hotärâre privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2022 la 

Spi tal ul oräcnesc ,,Ioan Lascär,, Cornãneti 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä intreabä dacã mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Sc supune la vot! Se aproba in unanirnitate. 

5. Pruiect de hotãrâre privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022 la 

Spitalul orãcnesc ,,Ioan Lascär,, Comãneti 

Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedintd intreabã dacà mai sum discutii. Nu mai 

sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobä in unanirnitate. 

DI Primar: Aici este vorba de modificarea valorii de achizitie a lampilor scialitice necesare celor 3 säli 

dc operatii. Pânã la aceastä modernizare au fost doar 2 säii de operaii, acum, dupã modernizare, mai 

iniiinn mcii o sali de operatic.  Vorn avea 3 sãli de operaii si vom avea nevoie de 3 Iarnpi scialitice. 

IVlai treouje sii achizitioniim instalatia  de anestezie si terapie intensivii i, flu in ultimul rand, sisternul 

de ventilare a acrului, oxigenarea aerului pentru cea de a treia salã de operaie, precum si achizitia de 

mobilier si paturi pentru saloanele renovat. Paturile si mobilierele sunt vechi de 50 ani si nu le mai 

putem pune in saloanele atât de frurnoase, elegante si moderne, care indeplinesc toate conditiile, la 

standarde europene. Echiparea si dotarca pentru sectia  de pediatric si actualizarea listei de invcstitii. 

Srintem in discutie Cu aceIai investitor de la Comäneti, in vederea sponsoriziirii achizitioniirii acestor 

ICiiiipi cia1itice si pentru sisternul de oxigenare si de ventilare. Intradeviir, cheltuielile Cu spitalul sunt 

foartc, Ibarte man. Doar cci cc rnerg acolo vãd si observã cc sa realizat. 

6. Project de hotiirâre privind contracte de concesiuni si inchinieri terenuri. 

DI Dane mind: DA citire proiectului de hotiirâre pe anexe: 

Anexa I: Inchciere contracte de concesiune teren - pnin schimbarea beneficiarilor 

--SC ACVILA PROD COM SRL/ MAZILU GABRIELA MIHAELA/ 39,03mp/ Str. Libriniei fn, 

Spatiu Comercial 

Anexa 2: Iricheiere act aditional la contractul de concesiune- existent 

-1-ache lon/str, Ginlei fn/garaj/3 3rnp 

Anexa P Incheicre acte aditionale -- la contractul de chine teren/ spatiu  existente 

-Barbril aD Mania(Bahna Anca Florin)/ Stefan eel Mare/copertina auto/ 68/2016/ suprafaã 1 8,Srnp. 

Anexa 4: Inclieiere contracte de chine- prin schimbanea beneficianilor 
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- Sc VABUSEB SRL/SC DAVARIS SRL/17rnp/ str Republicii hi 7/12/ scarä acces 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintä mntreabä dacã mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discupi. Se supune la vot! Se aprobã in unanimitate. 

7. Project de hotãrãre privind accesul in teren si folosintã temporarã de cãtre Societatea 

CON PET SA a unei suprafee de teren din domeniul public i privat al UAT OrauI Comäneti, pentru 

lucrarea: Iniocuire conductã de transport titei cu diametru 	8 5/7 Lucãcesti- Vermesti - tronsonul 

de Ia deal Mgura ( Crucea Roie) la Verrneti (drum minã Verrneti) pe iungime de aproxirnativ 9 km 

Materialele au fost la comisii. Di. Presedinte de sedintã intreabä dacã mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discuii. Sc supune la vot! Se aproba In unanirnitate. 

8. Project de hotãrâre privind acordarea dreptului de uz si servitute a unei suprafee de teren din 

dorneniul public, catre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: ,, Extindere retea  si racord gaze 

naturale presiune redusä", str Vrânceanu, nr. 18, ora Comãneti, judeu1 Bacäu. 

Dl Prirnar: Din când in când, conductele se uzeazä si cei care solicitä inlocuirea br tree prin aceastã 

procedur , noi trebuind sã aprobäm acest lucru. De aceea, uneori, trebuie sa suportäm uncle 

discorrforturi pe care acetia le fac, mai stricã un drum,etc. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintã intreabã dacã mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Sc supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

9. Project de hotãrâre privind aprobare Programului .i a bugetului alocat organizärii si 

desOuriirii manifestãrilor cultural- artistice Si religioase dedicate Sãrbãtorilor de Iarnã 2022-2023. 

Di Priaar: In fiecare an, cu exceptia  anilor când a fost pandemic i nu am putut organiza festivalub de 

datwi strino5eti care se line in fiecare an pe 30 decembrie, am organizat in fiecare an. Fe data de 31 

decembrie anul trecut , guvernul a facilitat nite posibi1itai ca sä nu se mai respecte acele restrictii 

iinpuse de covid. Pc 30 decembrie acele restrictii  erau obligatorii - 4mp distanare/persona si alte 

condilii. Era excius sä putern asigura aa ceva la un festival, care este unul dintre cele mai mari din 

lard. Ne-am conformat si nu am desthurat aceest festival de datini strämoeti. Nu am organizat 

festivalul, dar cetebe de uri, care au dorit sä defibeze, au avut libertatea sä rneargä. Cu respectarea 

legii. In ziva festivalului coada mainilor. care se indreaptã cãtre festival, este de la Dofteana, se merge 

bars in burã. Anul acesta ne permitem sa desfurm acest festival. Multi au vociferat cã nu am fa-cut 

anal ixeeut festivalul, dar de exemplu, la Dãrmãneti unde se organizeazà pe 31 decembrie §i nu intra 

sub incidenba legii covid, au avut derogare pe 31 decembrie. Noi, care desffiuram festivalul pe 30 

decembrie, intrarn sub incidenta legii. 

PrimarLil dã citire programului de defàurarc manifestãrilor cultural- artistice si religioase dedicate 

SVbtori1oi' de Iarnã 2022-2023, lnvitä pe domnii consilieri sä participe pe data de 1 Decembrie la 

evenimcntul care se va desthura la cimitirul eroilor, precum si la celelalte evenimente. 

lnviUi pe donmii consilieri, dacã au abte idei in ceea cc privete programul de sãrbätori, sä vinä cu 

propuneri. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä intreabã dacã mai sunt discutii. Nu rnai sunt 

discuii. Se supune la vot! Se aprobà in unanirnitate. 
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I 0. 	Project de hotärâre privind modificarea Organigrarnei si a Statului de functii  al aparatului 

do specialitate al Prirnarului oraului Cornãneti si al Serviciilor publice subordonate. 

Dl Primar: Este vorba de promovarea a doi functionari  publici si doi contractuali. Sc transformã un 

post do referent de specialitate in inspector de protectie  civilä. 

IVlatcrialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä Intreabä dacä mai sunt discutii. Nu rnai sunt 

diseuii. Sc supune la vot! Se aprobã in unanimitate. 

I. 	Project de hotärâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din 

cadrul scolilor de pe raza orasului Cornãnesti 

Materjale!e au fost La comisii. Dl. Preedinte de sedintä intreabã dacã mai sunt discutii. Nu rnai sunt 

discuj1i. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

12. 	Project de hotãrâre privind modificarea si completarea HCL nr 31/10.02.2022 privind 

apobarca numaru]ui Si cuantumului burselor scolare cc se vor acorda elevilor din unitatile de 

invatamant din orasul Comänesti. 

I\4atcc1alcle all fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä mntreabã dacä mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. So supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

13 	Proiect de hotãrâre privind punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr 15/2021 legat de 

proicetul Eficientizarea energeticã a clAdirilor publice - Spitalul oräenesc loan Lascar Comãneti - 

Jucletul Bcãu, orau1 Cornànesti, str. Vasile Alecsandri, nr I. 

Mae:leic au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä intreabã dacã mai sunt discutii. Nu mai sunt 

diopi Sc supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

l) pri:ialr: Rug pe cci care nu cunosc 5i flu mai vor sà mai facem ceva la spitalul nostru, sä-i exprime 

publjo uci, in 5cdintä, opinia. Pc la colturi sunt vociferäri. Prioritatea zero a orau1ui, a fost spitalul. La 

vrciuoa o2rid s-a vândut palatul Ghika, a fost Palatul Ghika, dacã nu 11 luarn noi, ii luau altii. Consiliul 

Judcoai Ltac2u a cumpãrat Palatul de la Doftcana cu suma de 1 milion de euro, noi am dat pe Palatul 

Cl ioi Cu riãncti - 500 mii euro. Trebuie sã facem lucrurile cu prioritate, este o prioritate sd bãgarn 

bani in splIal. A fost necesar sã venim cu cofinantare de la bugetul local, sa facem imprumut de 120 

iniliardo. $-mi spunã mie cineva Ca nu este necesar spitalul!? Sã-rni spunã rnie cineva- cä nu era 

necesur s oumpãräm Clubul 1 mai?! Sä-mi spunä mie cineva - c6 flu era necesar sä cumpãräm Apa 

Scrv -- secitatea care ne asigurä apa orau1ui!9  Punern i asfait, facem de toate, dar trebuie sã nem 

coat do prioritizãri. In Lãloaia am fhcut digurile, gabioanele, am schimbãt toate conductele de apã, 

fiindc0ci urma proiectul cu asfaltarea si nu putearn sa spargem pe urrnä asfaltul Si sa schimbãm 

conductele. Loca!itãtile invccinate au asfaltat i flu au schimbat nici un metru de conducta. Irni 

SI)MIC"111 co.ristructorii cä se stricau conductele de apä In timp cc turnau asfalt. Si trebuie sa tinem cont, 

ifl, ale- cci care sunt nemulumiti, de tot ceea cc s-a fficut si in cartierul Läloaia. S-a construit scoald 

nouP, s-au reabilitat scolile care au fost inundate, s-au schimbat retelele  de apä, s-au asfaltat sträzi. Nu 

es,,(: adcvLiral Ca nu s-a facut nimic. Categoric, flu puteam sa lasam nici centrul oraului nelucrat, pe 

aid am introdus retelele de gaze, do apã si de canalizare. In cartierul \/ermeti am avut proiect pe 

Oidonar4u 7, am avut pro) 	pe Banca Mondialã, in Lunca de jos am introdus retele do canalizare,etc. 

Acestea sunt etapcic - de care noi suntem responsabili de cc facem si cum facem. 
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14. Project de hotärâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de Proiectul 

Dczvoltarea rnedicalä ambulatorie la Comãnesti". 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintä Intreabã dacà mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discuii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

15. Project de hotãrâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de Proiectul 

Echiparnente si material destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale pentru Spitalul orãenesc 

Joan Lascãr,, Comãneti - 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de edintä Intreabã dacä mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Sc supune la vot! Se aproba In unanimitate. 

16. Alte probleme 

16.1 	Project de hotärâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Si a cheltuielilor legate 

de proiectul ,, Capacitäi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru 

consurnul propriu in orau1 Comäneti, Judetul Bacãu. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de sedintd intreabä dacä mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

Dl Primar: As dori sä fac o precizare, tot apare pe grupurile de dezinfonTnare faptul cã in nu stiu cc 

comunä, tin primar a obtinut fonduri Norvegiene, a montat panouri. . etc. $i noi montãm panouri, 

fiindci acum au venit bani europeni si i-am putut accesa. Fondurile norvegiene sunt mult mai greu de 

obinut. Fondurile europene pentru obtinerea energiei electrice la UAT oras Cornäneti, acum sunt in 

di scuti e. 

16.2 	Project de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizap si a 

cheltuielilor legate de proiectul ,, Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 

educaiona1e la Scoala,, Liviu Rebreanu" Comãneti §i la structura arondatä Scoala nr. 4 Comäneti. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Preedinte de §edintd intreabä dacä mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Se supune la vot! Se aprobã in unanimitate. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä Intreabä dacä mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii, Sc supune la vot! Dna consilier Sica Maria Laura nu participa la vot. Dl consilier Sarca Valentin 
Cristian se ahine. Se aprobã 17 voturi pentru, impotrivä 0, abneri - 1. 

Dl. Presedinte de edinta: Dacä nu mai sunt alte probleme, declar Inchise lucràrile §edintei de astãzi. 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces verbal. 

Preedinte de sedinta, 
Consilier local 

Sopürtoc Teofil Cristinel 

Into cin it, 
insp. Tiui'tiuct Elena 

Secretar general, 
jurist Daniela Chirilã 

7 


