
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astazi 05.05.2022 in sedinta extraordinara convocata de indata 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 822/04.05.2022, facandu-li-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 32349/05.05.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Consilierii locali, Tamba Viorel, 
Balas Monica, Dane Irinel, Negrea Elena Mihaela si Tiboi Claudiu sunt prezenti prin 
intermediul online. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. Se supune la 
vot ordinea de zi, se aproba in unanimitate. 

Se dä cuvantul dlui Pre$edinte de $edinta — Herciu Iustin - pentru a da citire ordinii 
de zi. 

DI. Pre$edinte de $edinta, Herciu Iustin, dä citire ordinii de zi. 

1. 	Proiect de hotarare pentru aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general 
estimativ pentru Proiectul „Dezvoltarea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale 
la nivelul ora$ului Comane$ti, judetul Bacau." 

Dl. Primar: Speram sä fie ultima sedinta in vederea aprobarii cotelor $i indicatorilor 
privind proiectul extinderii de retele gaze in cartierul Laloaia. Am avut multe discutii pe 
aceast proiect foarte important pentru noi ca $i comunitate. Tot astazi vom depune 
proiectul, care a fost evaluat pe POIM si pentru cä au fost multe solicitari pe acest 
domeniu, guvernul a decis ca acesta sa fie evaluat,sa fie decclarat eligibil $i sä fie 
finantat. In acest moment aprobam indicatorii, deoarece, conform legii, este necesar ca $i 
operatorul sa cofinanteze alaturi de finantator acest tip de proiect. Fiind vorba despre un 
proiect de distributie gaze, se calculeaza cota de rentabilitate, finantatorul facanduli 
calcule de rentabilitate in functie de cati consumatori sunt. Daca numarul de consumatori 
este acceptabil, atunci finantatorul i$i calculeaza rentabilitatea $i, desigur, daca este in 
reguld, finanteaza proiectul. Ne dorim sa putem implementa acest proiect $i sä derulam cat 
mai multe de acest gen. 

Va multumesc pentru intelegere $i vreau sa vã spun ca. la $coli au fot montate tablele 
interactive, o noutate in acest domeniu, iar elevii din Comane$ti beneficiaza in totalitate de 
astfel de echipamante, noi find cam singurii din lard unde toate $colile din ora$ sunt 
echipate complet. Felicit echipa de proiecte, precum $i consilierii care au votat proiectele 
pentru a fi realizate. 

Dl. pre$edinte de $edinta - Tustin Herciu: Multumim pentru aceste completari $i a$ 
mai adauga cateva proiecte: pista de biciclete, camerele de supraveghere, etc. 

Dl. Primar: Pista de biciclete, avem aprobarea data de CL, avem pregatita toata 
documentatia $i a$teptam sä se deschida depunerea la nivel national, ca $i la blocuri. 

Dl. Laic: Si lumea trebuie sä aiba rabdare. Numai cine nu a implementat un proiect 
european, nu $tie durata lui. Li se pare ca batem din palme $i e gata. Trebuie rabdare! 

Materialele au fost la comisii. Dl. Pre$edinte de $edinta intreaba daca mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
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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. 

Preedinte de sedinta, 	 Secretar, 
Consilier local 	 jurist Daniela Chirilä 
Herciu Iustin 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 


