
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 13.05.2022 in edinta extraordinara convocata de indata 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 858/12.05.2022, facandu-li-se 
cunoscuta ordinea de zi prin adresa nr. 32835/12.05.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domnii consilieri locali, Tamba 
Viorel, Bala s Monica, Negrea Elena Mihaela, sunt prezenti prin intermediul online. Fiind 
intrunita majoritatea, lucrarile $edintei pot incepe. 

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

DI. Presedinte de sedinta, Herciu Iustin, dä citire ordinii de zi. Se supune la vot 
ordinea de zi. Se aproba in unanimitate. 
1. Proiect de hotarare pentru aprob area depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente 
proiectului „ Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, ora$ul 
Comanesti, judetul Bacau", in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al 
Romaniei Componenta 10 — Fondul Local. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Pre$edinte de $edinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului $i a cheltuielilor aferente 
proiectului „ Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, 
fn, orasul Comanesti, judetul Bacau", in cadrul Planului National de Redresare $i 
Rezilienta al Romaniei Componenta 10- Fondul local, Investitia 1.3- Reabilitare moderata 
a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de Cate unitatile 
administrative- publice. 
D1 Primar: in cadrul acestor programe, pe care be tot aprobam noi in consiliul local, este 
vorba de o finantare pe fonduri europene nerambursabild, aferenta oraselor, in valoare de 
3 189 000 euro. Proiectele se pot accesa pe mai multe domenii, din acest motiv noi am 
gasit posibilitatea sa accesam — realizarea pistelor de biciclete( se realizeaza pe albia 
raului Trotus). Avem o sumO, alocata in functie de suprafata respectiva. Pe de alta parte, tot 
In cadrul acestui proiect depunem inscrisuri $i pentru achizitionarea de echipamente IT, 
camere de supraveghere, completam iluminatul public, reabilitam Cladirea gazelor si 
Gradinita Crai Nou. In felul acesta, absorbim suma totala de 3 189 000 euro.Toate 
documentele pentru depunerea acestor proiecte trebuie sä be avem pregatite pentru luni, 
ora 10. Se deschide axa pentru intreaga Romanie, a$a cum s-a intamplat $i cu depunerea 
documentelor pentru blocuri. Se merge pe aceea$i varianta, primul venit primul servit. 
Echipele de la primarie sunt pregatite cu tot ce trebuie. Poate avem noroc $i de data 
aceasta, cum am avut $i in cazul proiectului cu blocurile. 
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DI Laic Robert Constantin: Eu cred cä nu este vorba de noroc, este vorba de multa munca 
, atat a echipei care depune aceste proiecte, cat si a dumneavoatra. Nu cred cä toate 
proiectele care au fost castigate - au fost castigate prin noroc, au fost castigate cu foarte 
multa munca. 
DI Primar: De azi i pand luni toate echipele din primarie lucreaza, astfel ca luni la ora 10 
toate documentele sã fie pregatite pentru a fi depuse. Se lucreaza non-stop. 
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 pentru modificarea HCL nr. 89/19.04.2022 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului „ Construire piste 
de biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau" in cadrul Planului National de Redresare 

Rezilienta al Romaniei, Componenta 10-Fondul local. 
Lupu Cristina: Cand a aparut primul ghid am crezut cã putem lua in calcul toti cei 13 km-
cat este lugimea falezei. Am inmultit cu 200 mu i euro si ne-a iesit o valoare. Cand am dat 
care proiectare, a reiesit o distanta de 8 km in loc de 13 km. De asemenea, nu toate 
pistele sunt pe malul raului Trotus. De exemplu, 4km este cu o singura banda de mers, iar 
restul kilometrilor sunt cu 2 benzi. Atunci s-a recalculat cei 4 km cu 50 mu i euro si restul 
kilometrilor cu 200 mu i euro. A trebuit sa refacem toate calculele. Ghidul a aparut 
miercuri la ora 10 cu mai multe completari si a trebuit sa ne adapfam. 
DI Primar: Deci miercuri a aparut ghidul i luni la ora 10 este depunerea. 
Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu 
mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aprobd in unanimitate. 

4. Proiect de hotarare pentru modificare HCL nr 91/19.04.2022 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului „ Achizitia unor 
sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, judetul Bacau" in cadrul 
Planului National de Redresare i Rezilienta al Romaniei, Componenta 10- Fondul local 
Lupu Cristina: Am omis i imi cer scuze, conform ghidului trebuie sä introducem si 6 statii 
de incarcare electrice. 
DI Primar: Cele 6 statii de incarcare vor fi amplasate pe teritoriul orasului si nu neaparat 
pe langa pistele de biciclete. intr-un cuvant, consiliul local îi face treaba, toate proiectele 
care le-am propus au fost aprobate in unanimitate. 
In ani trecuti, dupa ce am trecut prin calvarul inundatiilor, cand tot guvernul Romaniei a 
fost la noi si am reusit sa aducem la normalitate lucrurile, au fost propusi mai multi 
cetateni de onoare, printre care si eu, cu ocazia acelor evenimente nedorite si neplacute. 
La vremea respectiva, componenta consiliului local era, astfel: consilieri PNL, PSD, PC, 
PRM si PD. Au votat in unanimitate. Acum, unele persoane vocifereaz5 cä primarul este 
cetatean de onoare. Oare stiu cei care comenteaza cä titulatura de cefatean de onoare este 
doar onorifica si cã cei care au dobandit acest titlu nu primesc nici un favor financiar, 
economic, etc? Este un regulament pentru conferirea titlului de cetatean de onoare, cine 
indeplineste conditiile, poate sä-1 obtina. Atunci, la inundatii, au fost rase de pe fata 
pamantului 200 de case. A fost un dezastru. Am reconstruit aceste case, am reacut scolile 
inundate si toad" infrastructura, au fost momente foarte grele pentru cetatenii orasului, jar 
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munca noastra a fost imensa. 
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. 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, 
Consilier local 

Herciu Iustin 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 

Secretar general, 
jurist Daniela Chirilä 
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