
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 29.09.2022 in sedinta ordinara 

a Consiliului Local al orasuiui Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 1275/23.09.2022, facandu-li-se 
cunoscutd ordinea de zi prin adresa nr. 42186/23.09.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 15 consilieri. Doamna consilier Balas Monica, 
Anastasiu Constantin, Dane Irinel, Negrea Anca Elena sunt prezenti prin intermediul online. 
Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se da cuvantul dlui presedinte de sedintd- Laic Robert Constantin - supune la vot 
ordinea de zi si se voteazd in unanimitate. 
Dl. Presedinte de sedinta - Laic Robert Constantin : - inainte de a incepe, supunem la vot 
procesele verbale ale sedintelor din: 09.08.2022, 26.08.2022 si 19.09.2022. Se aproba in 
unanimitate. 

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot completarea ordinii de zi: 
1. Project de hotkare privind Programul POIM Axa prioritard 11: Masuri de imbundtkire 

deficientei energetice i stimularea utilizärii energiei regenerabile la nivelul 
intreprinderilor,Obiectivul specific 11.2: Mdsuri de producere a energiei din surse 
regenerabile destinate autoritkilor administratiei publice locale. 

2. Project de hotkare privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul<< Eficientizarea 
energeticd a cladirilor publice — Spitalul Ordsenese "JOAN LASCAR" - Judetul Back', 
orasul Comdnesti, str. Vasile Alecsandri, nr. 1 >> 

3. Project de hotkare privind Componenta 12 — Sankate, Investitia 1. Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicesti, Investitia Specified: 11.3. Unitati de asistenta 
medicaid ambulatorie. 

4. Project de hotarare privind Componental2 — Sankate, Investitia I 2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicesti publice, Investitia Specified: I 2.4. Echipamente i materiale 
destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale 

5. Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.63 din 31.03.2022 
privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT: << 
EFICIENTIZAREA ENERGETIC A A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORASUL 
COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "STEFAN CEL MARE" NR. 7, str. 
Republicii cu blocurile: 7 scara A+B, 9 scara A+B, Asociatia de proprietari George 
Bacovia nr.8, strada Republicii cu blocurile: 8 scara A+B±C, 10 scara A+B, 12, 14 scara 
A+B+C, 16 scara A+B, strada Nicolae Ghica cu blocurile 1, 2 scara A+B+C, 4 scara A+B 
»" 

6. Project de hotdrare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.61 din 31.03.2022 
privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT: << 
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE 
LOCUINTE DIN ORASUL COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI 
"AZUR" NR. 6, str. Republicii cu blocurile: A scara A+B, bl. Al scara A+B, Bl, 
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 >>" 



7. 	Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.141 din 19.09.2022 
privind "aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT: << 
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORASUL 
COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "STEFAN CEL MARE" NR. 7, str. Stefan 
cel Mare cu blocurile: Gl, G4 scara A+B, G5, G6 scara A+B, H3 scara A+B; str. Republicii 
cu blocurile: 3 scara A+B, 5 scara A+B; str. Pietii cu blocul G2 scara A+B >>" 

8 	Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.64 din 31.03.202: 
privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de 

PROJECT: << EFICIENTIZAREA ENERGETIC A A BLOCURILOR DE LOCUINTE DI1\ 
ORA$UL COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "D. GHICA" NR. 3, str. Stefar 
eel Mare cu blocurile: El, E12, E13, E14, F8, F9 scara A+B, strada Aleea Parcului ct 
blocurile E2, E3, ES, E6 >>" 
9.Proiect de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.66 din 31.03.2022 
privind„aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT: << 
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN °RAWL 
COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "GEORGE BACOVIA" NR. 8, Str. 
Gheorghe Doja cu blocurile — 1 sc A+B, str. Pietii cu blocurile 1,2,3 sc A+B, 4, 5, 6, 8, 14, 
strada Republicii cu blocul nr.6 >>" 

10. Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.65 din 31.03.202: 
privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de 
PROJECT: <<Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte din orasul Comanesti 

Asociatia de proprietarj „ D.Ghica nr.3" ,strada Aleea Parcului cu blocurili 
E7,E8,E9,E15,E16, F5, Strada Republicii cu blocurile 13(scara A+B), E4, 

Strada Pietii cu blocurile F6, F7 >>" 
11 Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.139 din 26.08.202: 

privind ,aprobarea proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE 
LOCUINTE DIN ORASUL COMANESTI, Bl E4, str. Republicii, Bl. 37,39,41, str. Garlei 
Bl. 9, str. Gheorghe Donici„ 

12. Project de hotarare privind Componenta 3- Managementul deseurilor, investitia Ii 
Dezvoltarea, modemizarea i completarea sistemelor de management integrat al deseuriloi 
municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, SUINVESTITIA Ii .B — construire2 
de insule ecologice digitalizate. 

13. Project de hotarare privind darea in administrare catre Directia Generala de Asistenta 
Sociala i Protectia Copilului Bacau a unui imobil situat in orasul Comanesti, jud Bacau. 

14. Project de hotarare privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat in 
domeniul public al orasului Comanesti, judetul Bacau 

15. Project de hotarare privind aprobarea de la bugetul local a unei cofinantari catre Spitalul 
orasenesc „ Joan Lascar "Comanesti. 

Se aproba - 18 voturi pentru - impotriva -0 , abtineri -1- dl consilier local Sarca Valentin 
Cristian 
D1 consilier local Constantin Stefan- Dna secretar general Daniela Chirilä, confirmati urgenta 

completarii ordinii de zi? 
Dna secretar general Daniela 	Daca nu erau urgente, nu erau pe ordinea de zi. 
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Presedinte de sedinta — Laic Robert Constantin, dä citire ordinii de zi: 
Dna consilier local Sisca Maria Laura — Pentru a nu exista suspiciunea de conflict de 

interese, nu voi participa la vot pentru punctele 1, 9,13,14 si 18 a ordinii de zi, avand in 
vedere cã acestea fac referire la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu Comanesti. 

DI Consilier local Banu Mihai Razvan: in aceeasi situatie ma aflu i eu, nu voi 
participa la vot la punctul 17 al ordinii de zi. 
1 Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022. 
Dra Director economic Daniela Gherber: A don i sä solicit completarea cu suma de 187 mui 
lei, suma aferenta personalului implicat in activitatea de rensamant, conform HG 
1156/22.1X.2022. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Sc supune la vot! Se aproba in unanimitate cu amendamentele aduse de 
dra Gherber Daniela. Dna Consilier local Sisca Maria Laura — nu participa la vot. 
2.Proiect de hotarare privind modificarea i completarea Listei obiectivelor de investitii 
pentru anul 2022. 

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. 
3.F'roiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la 
Serviciul Eco Vale Muntelui. 

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.Proiect 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 si 
racord gaze naturale presiune redusa", str. Dealului, nr.17, orasul Comanesti, judetul Bacau. 

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. 
5.Proiect de hotarare privind contracte de concesiuni si inchirieri terenuri. 

DI Viceprimar Ciobanu Adrian prezinta concesiuni i inchirieri pe anexe: 
Anexa 1.incheiere contracte de concesiune teren- prin schimbarea beneficiarilor 
- Arcieleanu Diana — Camelia/ Neagu Alexandru/ 18mp/balcon/ Ghe Donici 
- Branza Marian Florin/ Endscuta Ciprian/38,94mp/boxa garaj/ str Garlei 
- Prisecaru Atena/Boghian Sorin/ 30mp/ Garaj. Str Garlei 

Muraru Elena/ Butunoi Gheorghe i Corina/ 21,50mp/garaj/ str Librariei 
Anexa 2- incheere act additional- contract de concesiune existent- 

- Dulhac Vasile/ 14mp/garaj/str Republici 
DI consilier local Sarca Valentin Cristian: A don i eu sa adaug ceva la acest punct. 
Asa cum am spus i la comisii, a dorii ca la reinoirea acestor contracte de concesiuni, 
beneficiarii sä aiba in vedere regimul disciplinei in constructii . Am observat ca. de 
multe on se folosesc de anumite spatii fara a tine cont de estetica urband i astfel orasul 
o sà capete un aspect de ghiveci. 
DI. Presedinte de sedinta Laic Robert: Asa cum am vorbit si la comisii , dl Cosmin 
Chiriac ne-a explicat. 

dl Cosmin Chiriac: La anexa nr. 1 sunt cesiunile cu privire la schimbarea 
beneficiarilor, contracte care se fac la notariat - vanzarea bunului, nu se extinde, nu 
se construieste, nu se demoleaza. 
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Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedintä intreaba daca mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
6.Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 43 din 25.03.2022 privind initierea 
demersurilor pentru constituirea padurii-parc a orasului Comanesti, jud. Baca'. 

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. 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii cheltuielilor de intretinere i functionare a 
Centrului de Agrement Trotus- Ionut Iftimoaie" pentru anul 2022. 
D1 consilier local Sarca Valentin Cristian: Am observant in tabelul expus suma de 35 mu i lei 
— alte bunuri i servicii, reparatii curente -51 mu i lei, piese de schimb — 84 mu i lei, - este o 
cladire luata la mana a doua cumva? Sunt foarte man aceste sume. 
D1 Primar: Aceasta cladire nu este la mana a doua, este o cladire noua, care a iesit din 
garantie. Ea a avut perioada de garantie 2 ani de zile, iar noi suntem in al 7 —lea an de 
functionare. Ca sä vä dau un exemplu, bazinul(piscina ) a trebuit sa o vopsim cu vopsea 
epoxidica. Si acasa daca avem lucruri, trebuie sã le intretinem. Putem sä stam i asa, dar in 
cativa ani riscam sä nu o mai putem folosi. De aceea trebuie sä reparam i sä intretinem. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba astfel: Voturi pentru 18, impotriva- 0, 
abtineri — 1( dl consilier Sarca Valentin Cristian) 

8. Project de hotarare privind modificarea HCL fir. 6 din 28.01.2022 privind aprobarea 
cheltuielilor de intretinere si functionare a Centrului National de Informare i Promovare 
Turistica Coindnesti pentru anul 2022. 
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. 
9.Proiect dc hotarare privind darea in administrare Scolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu" 
Comanesti a echipamentelor IT achizitionate de Orasul Comanesti prin Proiectul "Dotarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente 
TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line" - COD SMIS 
144044. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutli. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. Dna consilier local Sisca Maria 
Laura nu participa la vot. 
10.Proiect de hotarare privind darea in administrare Scolii Gimnaziale "Ciprian Porumbescu" 
Comanesti a echipamentelor IT achizitionate de Orasul Comanesti prin Proiectul "Dotarea 
unitatilor de invatamant preuniv-ersitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente 
TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line" - COD SMIS 
144044. 
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. 
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11.Proiect de hotarare privind darea in administrare Scolii Gimnaziale "Costache S. Ciocan" 
Comanesti a echipamentelor IT achizitionate de Orasul Comanesti prin Proiectul "Dotarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente 
TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line" - COD SMIS — 
144044. 
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. 
12.Proiect de hotarare privind darea in administrare Colegiului Tehnic "Dimitrie Ghika" 
Comanesti a echipamentelor IT achizitionate de Orasul Comanesti prin Proiectul "Dotarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente 
TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line" - COD SMIS — 
144044. 
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. 
13.Proiect de hotarare privind aprobarea unor cheltuieli in cadrul Proiectului "Dotarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente 
TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line" - COD SMIS — 
144044. 
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. Dna consilier local Sisca 
Maria Laura nu participa la vot. 
14.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului 
Comanesti in Consiliile de administratie si in Comisiile de Evaluare i Asigurarea Calitatii in 
unitatile de invatamant din orasul Comanesti. 
D1 Presedinte de sedinta Laic Robert Constantin face propuneri: Desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local al orasului Comanesti in Consiile de administratie: 
Scoala Gimnaziald „ Liviu Rebreanu„ Comanesti — Lazar Costica, Prisacariu Elena Mihaela, 
Banu Mihai Razvan 
Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika„ Comanesti — Sisca Maria Laura, Banu Mihai Razvan, 
Sopartoc Teofil Cristinel. 
Scoala Gimnaziala „ Ciprian Porumbescu" Comanesti — Cozma Florin Ionut, Bala s Monica 
Scoala Gimnaziala „ Costachi S Ciocan" Comanesti — Dane Irinel, Alboaie Simion 
DI Presedinte de sedinta Laic Robert Constantin face propuneri: Desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local al orasului Comanesti in CEAC: 
5coala Gimnaziala „ Liviu Rebreanu„ Comanesti — Cozma Florin Ionut 
Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika„ Comanesti - Laic Robert Constantin 
Scoala Gimnaziala „ Ciprian Porumbescu" Comanesti — Lazar Costica 
Scoala Gimnaziala „ Costachi S Ciocan" Comanesti Anastasiu Constantin 
Scoala „Postliceala Sanity" Comanesti — Bala s Monica 
Nu mai sunt alte propuneri. 
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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. 

15. Project de hotarare privind delimitarea perimetrului ca Statiune Turistica de Interes 
Local- orasul Comanesti. 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba dacä mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
16. Project de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al 

primarului si al serviciilor publice subordonate. 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutij. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
17. Project de hotarare privind aprobarea devizului general estimativ pentru proiectul „ 

Modernizare statie de epurare i extindere retea de canalizare orasul Comanesti, judetul 
Bacau. 
DI consilier Constantin Stefan: Cat se va face din acest proiect din suma primita, avand in 
vedere cã proiectul de anul trecut a fost de 96 milioane, preturile au crescut cu 30 - 40 % 
aprobati sunt 43 milioane. Ce nu se mai face, nu se mai extinde reteaua? 
D1 Primar: suntem la faza de proiectare, in momentul de fata avem nevoie ca proiectantul sä 
ne prezinte, in functie de valorile pietii, o suma. Acum, noi proiectam tot proiectul de 96 
milioane, nu proiectam doar pentru suma Jle 43 de milioane. Dupd ce avem tot proiectul cu 
preturjle la zi, II vom scoate la executie. Ii vom executa pentru 43 de milioane , in functie de 
prioritatile pe care le vom stabili. Vom face statia de epurare prima data si pe urmA retelele 
de canaljzare. Acesti bani se platesc etapizat i imediat ce vom mai primi bani - vom 
continua lucrarile. Sunt sume care rezulta si din economiile, care se fac la licitatii. 
Ofertantii ,cand vin sä participle la licitatie , ofera mai puti, jar la nivel de tará se castiga 
niste bani. Tehnologia a avansat si este posibil ca aceasta sä coste mai putin decaat 
tehnologia veche. Au venit niste oferte , trebuie sa le studiem, este posibil ca in 43 de 
miliarde sã ne incadram ca sä facem i statia de epurare i intreg sistemul de canalizare. Cred 
cä nimeni din sala aceasta nu este impotriva acestui proiect. 
D1 consilier Constantin Stefan: nu este vorba sä fim impotriva, era vorba de deviz, este 
diferenta foarte mare, un deviz de 96 milioane i altul - cu 43 milioane. 
DI Primar: Nu sunt diferente de deviz, este vorba de valoarea proiectului pe care 1-am depus 
la 1V1inisterul Dezvoltarii, (96 milioane) i valoarea, care ne-a fost apobata de Guvernul 
Romaniei - de 43 milioane. Noi, am depus pentru 43 de miliarde i ni s-a aprobat cea mai 
mare suma din judetul Bacau —43 milioane. 
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. D1 consilier local Banu Mihai 
Razvan nu participa la vot. 
18. Project de hotarare privind darea in administrare a unor bunuri mobile care Scoala 

Gimnaziala „ Liviu Rebreanu " Comanesti 
Dl. Presedinte de sedinta -Dna Iftimoaie Silvia ne-a explicat — Cresa a fost preluata de catre 
Scoala Gjmnaziala Liviu Rebreanu, iar ei trebuie sä preia in administrare i bunurile . 
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. Dna consilier local Sisca Maria 
Laura nu participa la vot. 
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DI Primar: Acum o lurid de zile am depus un proiect pentru construirea unei noi crese. Ieri 
am fost si am semnat la PNRR finantarea acestui proiect. 0 sa avem o noud cresa finantata 
de PNRR , cresa care se va construi in orasul Comanesti. Tot ieri am discutat la CNI ca sä 
mai depunem un proiect i sã mai construim Inca o cresa. 0 sa \id propun sä o construim la 
Scoala 5 bis, este un teren generos acolo. 
19. Project de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati 

asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, dupd incheierea contractelor de achizitii, pentru 
proiectul„ Asfaltare i amenajare parcari pe str. Supanului, str. Muntelui, str. Codrului i str. 
Fundatura Soimului. " 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Am fost intr-o vizitä prin aceasta zonä si am remarcat o 
problemd, care nu este o premiera, dar a vrea sä atrag atentia asupra acestui aspect. A fost 
inaltata foarte mult cota de nivel a drumului, acum oamenii sunt in imposibilitatea de a iesi 
din curti - mai ales cei care sunt pe partea raului $upan. Eu cred ca primaria trebuie sä ii 
sugereze proiectantului sa decoperteze din stratul initial , astfel incat cota finala sä fie 
similard cu cea dinainte. Primaria trebuie sA apere interesele riveranilor, nu ale 
proiectantului , sä scuteasca niste bani. Drumul nu a fost decopertat i uncle porti au fost 
infundate, li se scurge apa fluviala in curti sau ies cu dificultate din acestea. Pe de alfa parte, 
nici amorsa pentru aderenta bitumului nu s-a aplicat. 
DI presedinte de sedinta Laic Robert: Dvs spuneti niste termini tehnici, dar nici eu, nici 
dumneavoastra i nici ceilalti colegi - nu suntem specialisti. 
DI cons ilier Sarca Valentin Cristian: Si cand se varuieste un perete -se dä cu amorsa. 
DI Primar: DI Presedinte , hai sa nu o mai lungim , dl consilier ne spune acum cà pe pietris 
se dä amorsa. Nu se dã nici o amorsa. 
DI cons i her Sarca Valentin Cristian: Se dã cu amorsk am vazut mai multe asfaltari. 
DI Primar: Am asfaltat vreo 60 de strazi si nu am vazut sä se dea amorsa pe piatra, pe 
pamant. Cand proiectantul a inceput sa faca documentatia tehnica a avut o sumã de bani. 
Noi am avut o suma de bani, dacä noi o dublam sau o trimplam — puteau sä coboare nivelul 
strazi cu 3 m in jos, dar s-a incadrat in acea suma de bani. Decopertam i unde caram atata 
pamant? Ar fi venit tot dl consilier i an fi zis ....daca ii ducem pe Podei, de ce-I ducem 
acolo? Daca 11 ducem in alta parte, de ce 11 ducem acolo? Toate acestea intra la cheltuieli 
eligibile sau neeligibile, cheltuieli pe care noi trebuie sa le scoatem din buzunar. Noi, daca 
av-eam acei bani, ne permiteam sä sapam i sa punem asfalt peste tot. 
D1 consilier Sarca Valentin Cristian: Oamenii trebuie sã ii modifice gardurile, portile.. 
DI Primar: Nici un riveran nu a venit sä reclame cá este nemultumit de aceasta lucrare. 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Nu au avut curajul sa. vä spund. Am fost eu pe strada 
multi si-au exprimat aceasta nemultumire 
DI consilier Constantin Stefan: Care a fost motivul de nu s-a finalizat lucrarea la valoarea 
propusa in ...2012- 2017? 
DI Primar: Valoarea proiectului de atunci era la jumatate din valoarea actuala. L-am scos la 
licitatie de 9 on si nu s-a incadrat nici un constructor. 
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DI consilier Constantin Stefan: Bun, deci proiectantul de atunci are o norma tehnica, de ex 
trebuie sã decoperteze 20cm, cum spune colegul... 
DI primar: Nu exista nici o norma tehnica care spune cä trebuie decopertat. Daca este pamant 
vegetal, acel pamant trebuie decopertat obligatoriu. in cazul nostrum, contine infrastructura 
stradala. Vreti sä fim cu totii proiectanti? 
DI consilier Constantin $tefan: Vreau sá spun altceva, proiectantul a facut un proiect pe o 
suma, a fost scos la licitatie de 9 on si nu a venit nimeni. Acel proiectant a facut un proiect 
bun sou prost? Acum s-a crescut suma, s-a dat bani de la Guvern, dar si de la primarie s-a 
marit cu 1 milliard 200. Proiectantul raspunde cumva cä proiectul nu ajunge la licitatie? Sau 
nu vine nimeni fiindca este subevaluat? Pe mine asta ma doare. 
D1 Primar: Vreti sa stam aici i sa povestim ce se intampla daca peste un an de zile vor 
creste preturile din nou cu 80%? Raspunde proiectantul pentru inflatia din acesth. perioada? 
Nu sunteti multumit cä se desfasoara acest proiect? 
D1 consilier Constantin $tefan: Sunt foarte multumit, nu asta este discutia. A crescut 
valoarea pe care o plateste primaria de la 500 mu i la .... 
DI Primar: Si nu doriti sá se plateasca? Pai s-a scos de 9 on la licitatie fiindca erau valori la 
nivel de 2016. 
DI consilier Constantin Stefan: NI de ce nu a facut proiectul ca lumea de prima data? Dvs, 
acum din primarie, mai trebuie sa dati Inca. 130 000 lei. 
DI Primar: Nu dvs, noi dam. La voloare de 50 de miliarde, dam i noi 10 miliarde. 
DI consilier Constantin Stefan:Daca facea proiectul ca lumea ati fi putut sä dati 50 de mu. 
D1 Primar: Este proiectul rau sau ce vreti sa. spuneti? De ce nu faceti contestatie, reclamati, 
domnule: 
D1 consilier Constantin Stefan: De ce s-a licitat de 9 on? 
DI Primar: Va aflati in treaba 
D1 consilier Constantin Stefan: Nu ma aflu deloc. 
D1 Primar: Ce stiti dvs de proiect tehnic si de infrastructura si de amorsa pe 
D1 presedinte de sedinta Laic Robert Constantin: Nu suntem toti ingineri.Nu putem discuta 
sa ne intindem la discutii. Nu avem competenta. 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Sunt doamne care nu au competenta pentru posturile pe 
care le ocupd. 
DI presedinte de sedinta Laic Robert Constantin: Aveti competenta? Cum puteti contesta? 
Mi-ati spus la o sedinta de comisii ca aveti specialist la USR. Specialitii dumneavoatra de la 
USR, care 1-au indrumat i pe fostul dvs coleg, au depus proiecte de hotarare cu copy paste 
de pe la alte primarii. Toa asa ne-a spus i colegul dvs, am consultat avocatii de la USR. 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: 0 dal:1 in derizoriu. 
D1 presedinte de sedinta Laic Robert Constantin: Nu o dau in derizoriu, dvs o luati Cu 
proiecte tehnice.Sunt specialist pentru asta. 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Cand o treaba nu este ok este vina proiectantilor,  , cand o 
treaba este ok, este meritul primarului. 
D1 Primar: Acel proiect a fost aprobat de consiliul local la preturile din 2016. Suntem in anul 
2022, proiectantul a actualizat preturile la anul 2022. Proiectantul nu poate sàstie cand se 
executa proiectul. 
S-au devalorizat preturile la material, de asta noi am venit CU 0 cofinantare mai mare, 



preturile s-au majorat. Proiectantul nu este vinovat , noi nu suntem vinovati. Vreti sa 
propuneti sa nu mai facem proiectul? Aceasta este intrebarea mea, dl Stefan? 
DI consilier Constantin Stefan: o sà vedeti prin vot. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consilier 
Sarca Valentin Cristian). 

20. Project de hotarare privind incheierea unui contract de parteneriat cu Asociatia 
„Simfonia Florilor" Bacau 
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. 

21. Project de hotarare privind achizitionarea de cupe pentru premierea participantilor la 
Campionatul National la Endurocross ce se va desfasura in orasul Comanesti, judetul Bacau. 
Materialeie 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. 

22. PrOiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta. 
DI Viceprimar Ciobanu Adrian: II propun presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe 
dl consilier local Sopartoc Teofil Cristinel. 
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. 

23, Alte probleme 
23.1.Proiect de hotarare privind Programul POIM Axa prioritard 11: Masuri de imbunadtir( 
deficianei energetice 	i stimularea utilizärii energiei regenerabile la nivelu 
Intreprinderilor,Obiectivul specific 11.2: Mäsuri de producere a energiei din surs( 
regenerabi le destinate autoritãior administratiei publice locale. 

Materialele au fost la comisii. Dl. -Presedinte de sedintd intreabd daca, mai sunt discutii. Nt 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotrivd- 0, abtineri — 1( di consiliel 
Sarca Valentin Cristian). 
23.2.Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul<< Eficientizare 
energetica a clddirilor publice — Spitalui Ordsenesc "JOAN LASCA.R" - judetul Bacau 
orasul Comanesti, str. Vasile Alecsandri, nr. 1 >> 
Materialeie au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabd dacd mai sunt discutii. Nt 

rnai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotrivd- 0, abtineri — 1( dl consilie] 
Sarca Valentin Cristian). 
23.3Proiect de hotdrare privind Componenta 12 -- Sandtate, Investitia 1. Dezvoltarez 
infrastructurii medicale prespitalicesti, Investitia Specified: I 1.3. Unitati de asistenU 
medicaid ambulatorie. 

Materialele au fast la comisii. Di. Presedinte de sedinta intreabd dacd mai sunt discutii. Nt 

mai sunt cliscutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotrivd- 0, abtineri — 1( dl consiliei 
Sarca Vatentin Cristian). • 
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23.4. Project de hotarare privind Componental2 — Sanatate, Investitia I 2. Dezvoltarez 
infrastructurii spitalicesti publice, Investitia Specified: I 2.4. Echipamente i material( 
destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba dad, mai sunt discutii. Nt. 

mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consiliei 
Sarca Valentin Cristian). 
23.5.Proiect de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.63 din 31.03.202: 
privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT: 
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORASUL 
COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "STEFAN CEL MARE" NR. 7, str 
Republicii cu blocurile: 7 scara A+B, 9 scara A+B, Asociatia de proprietari George Bacovh 
nr.8, strada Republicii cu blocurile: 8 scara A+B+C, 10 scara A+B, 12, 14 scara A+B+C, 1( 
scara A±B, strada Nicolae Ghica cu blocurile 1, 2 scara A+B+C, 4 scara A+B >>" 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consiliei 
Sarca Valentin Cristian). 
23.6. Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.61 din 31.03.202: 
privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROIECT: << 
EFICIENT1ZAREA ENERGETIC:A A BLOCURILOR DE 
LOCUPNTE DIN ORASUL COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI 
"AZUR" NR. 6, str. Republicii cu blocurile: A scara A+B, hi. Al scara A+B, Bl, 
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 >>" 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreabd daca mai sunt discutii. 
mai stint discufii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consiliei 
Sarca Valentin Cristian). 

23.7.Proiect de hothrare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.141 din 19.09.202: 
privind "aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT: << 
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN CRAWL 
COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "STEFAN CEL MARE" NR. 7, str. Stefar 
cel Mare cu blocurile: G1 , G4 scara A+B, G5, G6 scara A+B, H3 scara A+B; str. Republici 
CU blocurile: 3 scara A+B, 5 scara A+B; str. Pietii cu blocul G2 scara A+B >>" 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabä daca mai sunt discutii. Nt 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consiliei 
Sarca Valentin Cristian). 
23.8.Proiect de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.64 din 31.03.202: 
privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de 

PROIECT: << EFICIENTIZAREA ENERGETIC A A BLOCURILOR DE LOCUINTE 
()RAWL COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "D. GHICA" NR. 3, str. Stefar 
eel Mare cu blocurile: El, E12, E13, E14, F8, F9 scara A+B, strada Aleea F'arcului ct 
blocurile E2, E3, E5, E6 >>" 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 

mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva.- 0, abtineri — 1( dl consilie] 
Sarca Valentin Cristian). 
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23.9. Project de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr.66 din 31.03.202: 
privind„aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT: << 
EFICIENTJZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORASUI 
COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "GEORGE BACOVIA" NR. 8, Str 
Gheorghe Doja cu blocurile — 1 sc A+B, str. Pietii cu blocurile 1,2,3 sc A+B, 4, 5, 6, 8, 14 
stracla Republicii cu blocul nr.6 >>" 
Materialele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 

mai stint discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consilie: 
Sarca Valentin Cristian). 
23.10. 	Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.65 dir 

31.03.2022 privind „aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de 
PROJECT: <<Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte din orasul Comanesti 

Asociatia de proprietari „ D.Ghica nr.3" ,strada Aleea Parcului cu blocuril( 
E7,E8,E9,E15,E16, F5, Strada Republicii cu blocurile 13(scara A+B), E4, 

Strada Pietii cu blocurile F6, F7 >>" 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 

mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consilie: 
Sarca Valentin Cristian). 

23.11 	Project de hotarare cu privire la modificarea i completarea HCL nr.139 dir 
26.08.2022 privind „aprobarea proiectului 	„EFICIENTIZAREA ENERGETICA A 
BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORASUL COMANESTI, B1 E4, str. Republicii, B1 
37,39,41, str. Garlei, Bl. 9, str. Gheorghe Donici„ 
Materjalele an fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreabti daca mai sunt discutii. Nt 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consiliei 
Sarca Valentin Cristian). 
23.12. Project de hotarare privind Componenta 3- Managementul deseurilor, investitia Ii 

Dezvoltarea, modemizarea i completarea sistemelor de management integrat al deseurilo: 
municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, SUINVESTUIA Ii .B — construire 
de insule ecologice digitalizate. 
Materjalele au fost la comisii. DI. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nt. 

mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consilie: 
Sarca Valentin Cristian). 
23.13. Project de hotarare privind darea in administrare Care Directia Generala de AsistenU 

Sociala i Protectia Copilului Bacau a unui imobil situat in orasul Comanesti, jud Bacau. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nt 

mai sunt cliscutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consilie: 
Sarca Valentin Cristian). 
23.14. Project de hothrare privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat ir 

domeniul public al orasului Comanesti, judetul Bacau 
DI presedjnte de sedinta Laic Robert: D1 Cosmin ne-a prezentat necesitatea trecerii terenulu 

din domneniul privat in domeniul public - pentru realizarea unei crese .Ne-a prezentat ma 
deveme dl primar cä a fost la Ministerul Dezvoltarii si a semnat contractul pentru construire 
unei crese noi in orasul Comanesti. 
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DI consilier Sarca Valentin Cristian: Zona in care se va construi cresa este una aproape d( 
Petrom? 

Dl Primar: este la intrare in Comanesti, pe partea dreapta, langa Petrom. Va deranjeaza? 
D1 consilier Sarca Valentin Cristian: Mi se pare marginalizata.. 
DI Primar: Tocmai de aceea dorim sä mai construim o cresa si in Laloaia. 
D1 consilier Sarca Valentin Cristian: Doamne ajuta! 
DI Primar: M-am gandit i eu la asta. 
D1 consilier Sarca Valentin Cristian:Ca idee, cresa respectivã se adreseaza persoanelor dir 

Cartierele Vermesti iSipoteni. 
D1 Primar: Avem o cresa in centrul orasului, o sä avem una la intrara in oras la Sipoteni 

Inca una, in Laloaia. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabd daca mai sunt discutii. 

mai sunt discutii. Se supune la vot! Voturi pentru 18, impotriva- 0, abtineri — 1( dl consiliei 
Sarca Valentin Cristian). 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Eu nu sunt impotriva acestor proiecte, trebuiau discutat( 

intr-o sedinta separata. 
DI primar: Domnilor consilieri, daca to dintre dumneavoastra v-ati abtine de la acest( 

proiecte, aeeste proiecte nu ar trece. Nu s-ar realiza. Ceea ce facem aici nu este o joaca 
Discutam de proiecte importante ale orasului Comanesti. 

DI consilier Sarca Valentin Cristian:Trebuiau in alta sedinta. 
D1 Primar: daca vreti sastiti, pentni cä au aparut aceste proiecte prin solicitari de clarificari 

prin depuneri de completari, jar daca noi nu depunem la timp, pierdem aceste proiecte 
Ordinea de zi o depusesem, este aceea pe care ati primit-o initial, dar ar fi trebuit sà ma 
faecal o sectinta extraordinard de indata - maine sau poimaine. Sunt convins ca. , colegii nostr 
consilieri sunt mai bucurosi sä discutam azi aceste materiale - la alte probleme - decat sã n( 
mai inialnim i maine. Este posibil sä primim alte noi clarificari i sa v convoc de indata 
Daca toti consilierii se vor abtine, aceste proiecte nu ar trece. 
Acel consilier care se abtine inseamna ca nu este deacord cu proiectele noastre. 
D1 consilier Sarca Valentin Cristian: A te abtine nu inseamna ca esti impotriva. 
Dna secretar general Daniela 	DI consilier, abtinerea in codul administrativ se numarz 

ca vot impotriva. Eu va vorbesc pe textul de lege. 
Dl primar: Dumneavoastra nu ati fost de acord cu niciun proiect. 
DI consilier Sarca Valentin Cristian:Aceste 15 proiecte trebuiau discutate intr-o sedint 

separat. 
DI primar: Noi avem foarte multe probleme si nu ne putem intanli la sedinta in fiecare zi sat 

din 2 in 2 zile. 
Dna secretar general Daniela 	Sunt proiecte pe ordinea de zi, la alte probleme, ci 

termen maitre i astazi. La biroul dezvoltare au termen astazi, la spital au termen maine. 
D1 prirnar: De asta am pus sedinta la ora 12, ca sa avem timp sa le transmitem. 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Ati scris alte probleme si nu urgente. 
Dna secretar general Daniela Chirila.: La alte probleme, se suplimenteaza ordinea de zi ci 

proiectele de hotarari, altele decat cele pe care dumneavoastra primit prin convocare 
Aveti doua situatil diferite. Situatia de dinainte ,proiectele pe care le-a primit prin convocare 
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alte probieme,adica suplimentarea ordinii de zi cu probleme urgente care au interveni 
intre data primirii convocarii de Care dvs si data sedintei. Acesta este motivul pentru car( 
aceste proiecte de hotardre apar pe ordinea de zi. Toate proiectele le-ati primit pe mail, le-at 
discutat la comisii, Codul Administrativ permite acest lucru. 
DI consilier Sarca Valentin Cristian: Codul administrativ prevede 5 zile din momentu 

primirji documentelor si data sedintei. 
Dna secretar general Daniela Chirild: art 135, alin 8 din Codul Administrativ 

precizeaza in mod clar, Ca - suplimentarea ordinii de zi se aproba numai cu probleme urgente 
si se voteaza cu majoritate simplä. Acestea sunt probleme urgente . 
DI presedinte de sedinta: Mai avem un punct i cu asta incheiem sedinta. 
23.15. Project de hotarare privind aprobarea de la bugetul local a unei cofinantari air( 

Spitalul orasenesc „ loan Lascar "Comanesti. 
De 7 ani ne-a explicat dna Crstina Lupu , precum Ca Ministerul Sanatatii solicita o 

cota de cofmantare de 10 % - in cazul in care acesta va face o investitie la Spitalul Orasului 
Comanesti, De 7 ani de and Ministerul solicita acesta finantare - nu a facut nici o investitie 
la spitalul Comanesti. Raspunsul la aceasta solicitare are termen de depunere maine, ora 
12.00. 

Dna secretar general Daniela 	Adresa de solicitare de la Ministerul Sanatatii a 
intrat la Spitalul Comanesti in data de 29.09.2022, Cu termen maine. 0 adresa nu se pune in 
discutie asa simplu. S-a lucrat, s-a muncit. Se analizeaza, se intocmesc documente ca sã 
ajunga la clvs, sub aceasta forma. Le-ati primit toate pe mail si au fost discutate la comisii. 

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, impotriva- 0, abtineri — I( dl 
consilier Sarca Valentin Cristian). 

DI. Pres,edinte 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, 	 Secretar general, 
Consilier local 
	

jurist_Daniela Chirilã 
Laic Robert ConstanTin 

intoonnt, 
insp. Tiurtiuca Elena 
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