
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 11.04.2022 in sedinta extraordinara convocata de indata 

a Consiliului Local al orasului Cornanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 782/08.04.2022, facandu-1i-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 30845/08.04.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domnii consilieri locali, Tamba 
Viorel, Tomita Ardeleanu §i Sisca Maria Laura sunt prezenti prin intermediul online. Fiind 
intrunita majoritatea, lucrarile §edintei pot incepe. 

Se dä cuvantul dlui Presedinte de §edinta — Anastasiu Constantin - pentru a da citire 
ordinii de zi. 

Dl. Pre§edinte de §edinta, Anastasiu Constantin, dä citire ordinii de zi. 

1. Project de hotarare privind revizuirea bugetului proiectului „ Abordarea integrata a 
masurilor de regenerare urband in vederea cresterii calitatii vietii in orasul Comanqti, judetu 
Bacau". 

Materialele au fost la comisii. Dl. Prqedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

2. Project de hotarare privind acordarea dreptului de uz si servitute pentru o suprafata de 
teren din domeniul public, Cate S.0 DELGAZ GRID SA pentru lucrarea:Alimentare cu 
energie eletrica cládirj apartinand Spitalului ord§enesc „ Joan Lascar" Comane§ti, str. Vasile 
Alecsandri, nr.1, judetul Bacau. 

Materialele au fost la comisii. DI. Pre§edinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

3. Project de hotarare privind modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun din domeniu 
public al ora§ului Comanesti, judetul Bacau. 

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

4. Project de hotarare privind includerea in domeniul public al UAT — Ora § Comane§ti a uno 
bunuri imobile — terenuri in vederea intabularii/ inscrierii dreptului de proprietate in evidente 
de cadastru §i carte funciard. 

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

5. Project de hotarare privind accesarea Programului „Planul National de Redresare §i 
Rezilienta Componenta 10 — Fondul Local". 

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. 



6. Project de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 
pentru Proiectul „ Dezvoltarea retelei inteligente de distributie gaze naturale la nivelul orasul 
Comanesti, judetul Bacau. 

DI primar: Stiti foarte bine ca avem cloud variante de proiect in cazul extinderii 
retelei de gaze - in Laloaia, Sublaloaia, Supan, Lunca de jos. 0 varianta de proiect se 
referea la o cofinantare din partea noastra de 60 miliarde lei vechi, jar a distribuitorului 
de gaz -; 24 miliarde lei. Ne-am straduit sä obtinem toate avizele i sa-1 ducem la bun 
sfarsit. In acelasi timp a aparut pe POIM (fonduri europene) un proiect cu o cofinantare 
din partea lor in procent de 100 % , jar noi de 0 %. Am depus acest proiect pentru ca nu 
mai trebuie sà cofinantam noi. Plafonul alocat pentru astfel de proiecte a fost foarte mic, 
raportat la numarul de proiecte depuse. Au fost evaluate toate aceste proiecte, noi i Inca. 8 
proiecte din alte orase din Romania au fost clasate ca eligibile. Guvemul Romaniei a dorit 
sä finanteze toate aceste proiecte printre care si oarasul Comanesti, dar pe un alt program 
pe fonduri nerambursabile „ Anghel Saligny" . Tocmai s-a dat Hotarare de Guvem in acest 
scop, noi mai avem de completat doar niste documentatii. Aceste proiecte fiindca au 
trecut pe Anghel Saligny nu mai sunt evaluate din nou, doar dam drumul la licitatii. Nu 
stiu cine nu si-ar don i facem un proiect in care sa nu avem cofinantare, mai ales ca avem 
atatea proiecte in derulare unde pretul la materialele de constructii au crescut i trebuie sa 
cofinantam noi, de la bugetul local, ca sä le finalizam. Mereu am merrtionat cä avem cloud 
alternative la acest proiect. Am mers pe ambele variante numai sà fim siguri cä unul din 
ele vor fi finalizate. La proiectul cu eficientizarea energetica am castigat toata suma 
alocata pentru judetul Bacau, aproximativ 24 milioane de euro. Dna nu era suma 
impartita pe judete si era pe nivelul intregii tan, garantat obtineam pentru toate blocurile 
din orasul Comanesti, finantare. Acum reabilitam 50 si ceva de blocuri i restul intr-o noud 
sesiune care incepe la 1 septembrie. 

D1 Tiboi Claudiu: Poate pana in septembrie o sä reusesca i Zavoiul sa se organizeze 
pe asociatii. 

DI primar: este tot timpul pana in septembrie, doar trebuie sa-si doreasca. Multi 
colegi din tard spuneau cä locuitorii si-au desfiintat asociatiile de proprietari. 

DI Tiboi Claudiu: Si-au desfiintat pentru ca plateau niste bani si nu aveau nici un 
beneficiu. Ar trebui venit i explicat cum sa procedeze. 

D1 Primar: In cartierul Zavoi se poate face o singura asociatie, sau se ate o 
asociatie pe cate o singura scard de bloc. 

DI Tiboi Claudiu: Eu am tot discutat prin cartierul Zavoi, dar lumea este reticienta, 
poate daca veniti dvs i discutati cu ei, o sa ii convingeti. 

D1 Primar: Vin oricand este nevoie, am facut in oras nenumarate sedinte cu 
asociatiile de proprietari. 

D1 Tiboi Claudiu: Multi si-au tras curent din casa pe casa scarii si nu vor sa mai 
plateasca asociatia. 

D1 Primar: poate fac economie ca nu platesc asociatia, dar daca ar avea asociatie si 
ar beneficia de proiect - va scadea la jumatate factura la gaze. Face economie 5 lei fiindcd 
nu mai plateste femeia de serviciu, dar plateste gazul cu 300 lei mai scump. 0 sa 
incercam sa facem sedinte. 

DI Tiboi Claudiu: o sA trecem catre Casa de cultura in Zavoi i blocurile von arata 
gtroaznic. 

D1 Primar: 0 sa facem i casa de cultura, am facut i strazile, am facut si iluminatul 
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public , am reabilitat i liceul, am reabilitat i fosta Sc nr 2, am facut i o plata noud in 
Zavoi, am plantat gard viu, magnolii, am schimbat toate retelele de termoficare 

DI Tiboi Claudiu: Asa este, ar fi pacat sä nu facem i blocurile. 

DI Primar: Eu am tinut foarte mult la proiectul acesta de reabilitare termica pentru 
cä este vorba de confortul din casa fiecaruia. Sunt multi plecati in strainatate i izolat se 
mentine caldura. In septembrie va fi mai complicat, multi poate o sà Ii fac6 asociatii. 

Acum am venit de la spital i acolo suntem in lucru, putem spune cä avem cel mai 
modern spital din judetul Bacau. 

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. 

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. 

PreFdinte de §edinta, 	 Secretar, 
Consilier local 
	

jurist Daniela Chirilä 
Anastasiu Constantin 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 
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