
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 20.05.2022 in sedinta ordinara 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 859/13.05.2022, facandu-li-se cunoscuta 
ordinea de zi prin adresa nr. 33033/16.05.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 18 consilieri. Domnul consilier Tiboi Claudiu este prezent prin 
intermediul online. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se dä cuvantul dlui Herciu Tustin - pentru a da citire ordinei de zi. 

Dl. Presedinte de sedinta - Herciu Iustin : -supunem la vor ordinea de zi . Se aproba in unanimitate. - 

Supunem la vot procesele verbale ale sedintelor din data de 19.04.2022, 05.05.2022 si 13.05.2022. Se aproba 

in unanimitate. 
Domnul Presedinte de sedinta supune la vot completarea ordinii de zi: 

- Proiect de hotarare privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului „ Eficientizarea energetica 
a cladirilor publice — Spitalul Orasenesc "loan Lascar„ Comanesti — Judetul Bacau, orasul comanesti, str. 
Vasile Alecsandri, nr. 1. 

- Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului privind cresterea eficientei energetice a 
infrastructurii de iluminat public cu/ prin proiectul „ Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de 
iluminat public 3 in orasul Comanesti, judetul Bacau. 

-Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui autoturism catre Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Comanesti. Se aproba in unanimitate completarea ordinii de zi. 

Presedinte de sedinta — dl Herciu Tustin, dä citire ordinii de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 la S.C. Apa Serv Trotus 
S.R.L. 

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. 

2. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii unor cupe pentru 
Campionatul National Individual de Hard Enduro. 

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. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Asociatia Sportiva CS Valea 
Muntelui, de pe raza orasului 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. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Antreprenoriatului 
Turismului, in vederea initierii unei Hotarari a Guvernului pentru atestarea orasului Comanesti ca Statiune 
Turistica de Interes Local. 

Dl. consiliet Constantin $tefan: 0 propunere. Dupd ce va fi atestat orasul ca statiune, poate amenajam 
intrarea in orasul Comanesti: trotuare, indicatoare. Arata urat acum. Chiar si tuia arata urat pe drumul 
national. 

DI. Primar: Despre tuia am explicat, a fost mutata deoarece a fost afectata de traficul intens din acea 
zona. Trotuarele si celelalte le vom face, bineinteles. 

Dl. consilier Lazar: Dl. Primar, referitor la intersectia cu Moinestiul, la bolta, trebuie facut un sens 



giratoriu acolo, pentru Ca e nebunia de pe lume acolo. Ce demersuri trebuie sã facem? 
DI. Primar: Nu trebuie nici un demers. Trebuie doar sa vrem. Proiectul este lansat, finantat, doar cä 

nu avem loc, pentru cä este o doamna ce are o proprietate in zona , care nu vrea sä dea gardul 2, 3 m mai in 
spate. Eu am fost si am vorbit cu dumneaiei, initial a zis cä este de acord, dar apoi s-a razgandit. Am aflat cä 
e ruda cu Vasile Budaca, pe care 1-am sunat i 1-am rugat 	convinga, cã sunt finii lui. A zis càsi el ar 
vrea, cä de cate on vine de la Moinesti sta." mult in zona respectiva -ca sä intre in intersectie. I-am spus 
roage sa dea gardul inapoi cu circa 5 m, cã oricum nu are act de proprietate pe toata suprafata de acolo. Sa 
stiti ca, in mometul de fata, se fac demersuri pentru proiectare i executie. Daca doamna in discutie se va 
opune, veti avea motiv sa spuneti cä primarul nu vrea sa faca. Tar eu vä arat adresele catre Ministerul 
Transporturilor, pentru construirea acelui sens giratoriu, 'Inca din anul 2008, cu numar de inregistrare si 
semnatura Ministrului. Din acea perioada am cerut construirea unui sens giratoriu la intersectia cu 
Moinestiul, altul la intersectia de la Catedrala si a 3-a banda de circulatie de la intersectia lui DN 2G 
(Moinesti — Bacau) cu DN 12A (Comanesti — Miercurea-Ciuc). Intre timp, au venit solicitari peste 
au mai cumparat unul altul terenurile de pe margine. A venit cineva care doreste sä faca benzinarie i noi nu 
i-am aprobat, dar ne-a dat in judecata. Si uite asa sunt eu - cel mai rau primar. Si daca tot suntem la acest 
capitol, trebuie sä-1 mentionez pe dl. Tamba care a facut adrese la Ministrul Transporturilor de atunci, adrese 
referitoare la modificarea gabaritului pe sub trecerea de cale ferata de la Primarie. Este si ar fi cea mai mare 
nenorocire pentru noi comanestenii, nici nu ne dam seama. De ce? Pentru cä ar creste traficul de tiruri catre 
Ardeal i noi nu vom trece cu greu pe sub pod. Tirurile merg cu viteza. Noi avem doar 2 benzi de mers si 
doar tirurile sub 4 t pot trece pe aici. Cele care au gabaritul mai mare au alta tufa, unde sunt mai multe benzi 
de mers, treaba lor. De ce sà be aducem pe aici? La intersectia de la bariera e mereu aglomerat, vine toata 
lumea cu idei, de exemplu sä punem semafor. Nu se poate pune semafor si nici sens giratoriu. Posibil un 
pasaj subteran. Deci referitor la sensul giratoriu de la care am pornit, la intersectia cu Moinestiul, stam la 
bunavointa doamnei de acolo, nu mai stiu cum o cheama. 

Dl. presedinte de sedinta: Alte intrebari? 
Dl. consilier Constantin: Pe drumul calm Galion, care va fi zond turistica, e casa" Dalas". Nu se poate 

face ceva cu ea, ca arata foarte urat chiar la intrarea catre Galion prin $upan?! 
Dl. Primar: Acolo locuiesc persoane nevoiase. Daca le-am strica casa ar trebui sä le oferim alte 

locuinte si nu avem. Stiu, ideal ar fi ca acolo, unde este o zond superba, sa fie tot demolat i construit un 
hotel de 5 stele si sa titi cä se poate realiza, dar deocamdata suntem in situatia aceasta . Intai facem 
statiunea turistica, mai accesam fonduri pentru diverse proiecte i ne putem dezvolta. 

DI. presedinte de sedinta: mai sunt alte intrebari? 
Dl. consilier Tomita: Am mai ridicat problema asta de cateva or Haideti sä facem adresa la 

drumurile nationale sa schimbe bordurile incepand de la Primarie si pand la uzina, care-s rupte, care-s lipsa, 
sunt urate. 

Dl. Primar: Am facut aceste demersuri la CNAIR insotite de poze color. Am vorbit cu dl. Viceprimar 
sä be facem din nou intr-o zi mai insorita ca sa se vada mai bine, poate asa vor veni sa le faca. Aveti alta 
varianta, dl Tomita? 

DI. consilier Tomita: Ce s-ar intampla daca am interveni noi? Facem puscarie? 
Dl. Primar: Da. Ne da in penal. 
Dl. Consilier Tomita: Care drum este national? Prin centru sau pe varianta? 
Dl. Primar: Amandoud: prin centru este DN 12A si pe varianta este DN 12D. 
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. Project de hotarare privind contributia Consiliului Local Comanesti la finantarea activitatii de 
protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2022. 

Dl. presedinte de sedinta: Aici avem o adresa de la dl. consilier Tamba, caruia ii dau cuvantul. 
Dl. consilier Tamba: Finantarea se face de catre Consiliul Judetean nu de catre Consiliul Local. Cat 

despre suma, nu mi se pare normal ca o suma de bani care ar trebui platita de Consiliul Judetean sä o 
plateasca Consiliul Local. 

Dl. Primar: Da, adresa dl. Tamba este pertinenta. Aceste centre apartin de Consiliul Judetean, dar 
avem si noi persoane din Comanesti internate in diverse centre din judet, din acest motiv se cere 
cofinantarea. De-a lungul timpului, de zeci de ani, noi, in consiliul local, am aprobat, nu suma ceruta de catre 
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ei ci 20 de mu i lei, cam cat am putea suporta din bugetul local. Din acest motiv, ei nu au vrut sä semneze 
contractul cu noi. Asa se intampla in fiecare an. 

DI. consilier Tomita: Din cate stiu eu, Consiliul Judetean are obligatia sã plateasca 80%, 15% nu stiu 
cine si Consiliul Local 5%. Deci e legal. 

DI. Primar: Pai 20 de mu i lei inseamna cam 5%. Deci sunteti de acord sä aprobam cei 20 de mu i lei? 
Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt discutii. Materialele au fost la 

comisii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate suma de 20000 lei/an ca i contributie adusa de care 
Orasul Comanesti la finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 
2022. 

6/1 . Proiect de hotarare privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului „ Eficientizarea 
energetica a cladirilor publice — Spitalul Orasenesc „Ioan Lascar" Comanesti — Judetul Bacau, orasul 
comanesti, str. Vasile Alecsandri, nr. 1. 

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. 

6/2. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului privind cresterea eficientei 
energetice a infrastructurii de iluminat public cu/prin proiectul „Cresterea eficientei energetice a 
infrastructurii de iluminat public 3 in 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. 

6/3. Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui autoturism Cate Serviciul Public de 
Asistenta Sociala 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. 

Dl. Primar: La proiectul cu infrastructura de iluminat public - este ultima etapa de finantare in care se 
automatizeaza tot orasul. Totul va fi controlat electronic. 

In alta ordine de idei, astazi incepe la noi, la Comanesti ,campionatul national de enduro, care tine 3 
zile. Va invit pe toti sã mergeti sa-i vedeti. Si tot in acest weekend, duminica, are loc sfintirea Bisericii de la 
Leorda unde, de asemenea, va invit sa participati. 

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 sedinta, 	 Secretar, 
Consilier local 	 jurist Daniela Chirilä 

Anastasiu Constantin 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 


