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JUDEȚUL BACĂU 

U.A.T.  COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL LOCAL PÂRJOL 

Nr.2888  / 16.06.2020 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

 Încheiat  astăzi  12 iunie 2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei  

Pârjol,județul Bacău, la care participă   14  consilieri din cei 15  consilieri care compun Consiliul 

local(lipsă Coșa Ciprian-Sorin). 

 Ședința este deschisă de d-l consilier Gogoncea Sorin,președintele de ședință, 

             Domnilor consilieri, 

             În conformitate cu dispozițiile art.134 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ ați fost convocați de îndată în ședință extraordinară prin dispoziția nr. 

161/10.06.2020 a primarului comunei Pârjol,  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului 

local, ședința este statutară și își poate începe lucrările.   

             Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al U.A.T. Pârjol : 

            Având în vedere prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ supun spre aprobare procesul verbal de ședință din data de 28 mai 2020 fiind 

publicat la avizierul și pe site-ul instituției. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se 

abține?  

Se aprobă cu 14  voturi din 14 consilieri prezenți. 

D-l  consilier Gogoncea Sorin, președintele de ședință,dă citire ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea condițiilor de închiriere conform OUG nr.57/2019 a 

spațiului din imobilul Dispensar uman Pârjol,aflat în domeniul public al comunei Pârjol,pentru 

desfășurarea de activități privind sănătatea; 

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a 

modificării de soluții tehnice,conform Dispoziției de șantier nr.1/26.03.2020 și de asigurare a cofinanțării 

de la bugetul local pentru obiectivul de investiție”Reabilitare,modernizare și dotarea așezământului 

cultural din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău”  

                D-l  consilier Gogoncea Sorin, președintele de ședință: Supun la vot introducerea 

punctului nr.3  pe ordinea de zi și anume : 

               3.Proiectul  de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil cu nr. cadastral 

60846 cu suprafață măsurată de 174.069 m.p. situat în sat Pustiana,comuna Pârjol,județul 

Bacău în două loturi și înscrierea în cartea funciară, 



           -lotul nr.1 nr. cadastral 60850 cu suprafața măsurată de 5000 m.p  categoria de folosință 

pășune intravilan satul Pustiana; 

             -lotul nr.2 nr. cadastral 60851 cu suprafața măsurată de 169.069 m.p categoria de 

folosință intravilan  5834 mp și extravilan 163.235 mp,satul Pustiana. 

           Se aprobă introducerea punctului nr.3 pe ordinea de zi cu 14 voturi pentru din 14 

consilieri  prezenți. 

            D-l  consilier Gogoncea Sorin, președintele de ședință:Supun la vot ordinea de zi al 

ședinței de astăzi în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare din 12 iunie 2020 cu 14 voturi din 14 

consilieri prezenți . 

 Domnul consilier Gogoncea Sorin președinte de ședință: dă cuvântul domnului Eriș Mihai 

președintele Comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism, domnului Pușcașu Neculai, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, 

protecția mediului și turism, juridică și de disciplină și doamnei Pruteanu Lora, secretarul 

Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecția 

copilului pentru a prezenta Rapoartele de avizare ale Proiectelor de hotărâre aprobate.  

Domnul Eriș Mihai președintele Comisiei pentru activități economico-financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism:  Comisia de specialitate avizează favorabil proiectele de 

hotărâre supuse dezbaterii în cadrul comisiei și susține adoptarea lor în forma în care au fost 

redactate în conformitate cu prevederile art. 125 și art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Domnului Pușcașu Neculai, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, 

protecția mediului și turism, juridică și de disciplină: Comisia de specialitate avizează favorabil 

proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în cadrul comisiei și susține adoptarea lor în forma în 

care au fost redactate în conformitate cu prevederile art. 125 și art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

 Proiectele înscrise pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de 

specialitate ale consiliului local Pârjol.Propun să trecem la: 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea condițiilor de închiriere 

conform OUG nr.57/2019 a spațiului din imobilul Dispensar uman Pârjol,aflat în domeniul public al 

comunei Pârjol,pentru desfășurarea de activități privind sănătatea;  Inițiator : Primarul Comunei dl. 

Lupu Vasile,prezintă Cojocaru Dimitrie-Lucian consilier  UAT Pârjol; 

 



            Domnul consilier Gogoncea Sorin ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții? 

Amendamente ? 

 Domnul consilier Alexandrescu Ion-întreabă dacă sunt solicitări ? 

             Domnul consilier Pășescu Irinel- întreabă dacă se dă tot imobilul spre închiriere sau 

numai partea de parter  unde sunt prevăzute cabinetele medicale. 

             Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian-arată că sunt  deja 2 solicitării cu destinație  cabinete 

medicale,va fi dat spre închiriere partea de parter  a imobilului iar  reabilitarea și dotarea 

cabinetelor îl privesc pe cel care închiriază, dar toate aceste amănunte sunt stipulate în contract 

care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.   

 

Domnul consilier Gogoncea Sorin, președinte de ședință:  Supun la vot 

     Proiectul de hotărâre privind actualizarea condițiilor de închiriere conform OUG nr.57/2019 a 

spațiului din imobilul Dispensar uman Pârjol,aflat în domeniul public al comunei Pârjol,pentru 

desfășurarea de activități privind sănătatea;  

 

             Se  aprobă  cu  14  voturi pentru ,  din 14  consilieri prezenți. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați ca urmare a modificării de soluții tehnice,conform Dispoziției de șantier 

nr.1/26.03.2020 și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de 

investiție”Reabilitare,modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna 

Pârjol, județul Bacău”  - Inițiator : Primarul Comunei dl. LupuVasile,prezintă Cojocaru Dimitrie-Lucian 

consilier superior la UAT Pârjol; 

 

            Domnul consilier Gogoncea Sorin ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții? 

Amendamente ? 

 Domnul consilier Irinel Pășescu –întreabă care sunt diferențele ? 

     Domnul consilier superior Cojocaru Dimitrie-Lucian-arată că în timpul execuției lucrări s-a 

constatat necesitatea suplimentării cu lucrări care nu au fost cuprinse în proiect dar și renunțarea la 

unele lucrări care erau cuprinse în proiect și cu Dispoziția dirigintelui de șantier s-a dispus realizarea 

acestor modificări care nu sunt mari.   

 

Domnul consilier Gogoncea Sorin , președinte de ședință:  Supun la vot 

     Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a 

modificării de soluții tehnice,conform Dispoziției de șantier nr.1/26.03.2020 și de asigurare a 

cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție”Reabilitare,modernizare și dotarea 

așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău” 

 

  Se aprobă  cu 13 voturi pentru  , din cei  13 consilieri prezenți . 

 



       Punctul  3 de pe ordinea de zi: Proiect  de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 

unui imobil cu nr. cadastral 60846 cu suprafață măsurată de 174.069 m.p. situat în sat 

Pustiana,comuna Pârjol,județul Bacău în două loturi și înscrierea în cartea funciară, 

           -lotul nr.1 nr. cadastral 60850 cu suprafața măsurată de 5000 m.p  categoria de folosință 

pășune intravilan satul Pustiana; 

             -lotul nr.2 nr. cadastral 60851 cu suprafața măsurată de 169.069 m.p categoria de 

folosință intravilan  5834 mp și extravilan 163.235 mp,satul Pustiana ; - Inițiator : Primarul 

Comunei dl. LupuVasile,prezintă Spătaru Margareta secretar general  la UAT Pârjol. 

 

            Domnul consilier Gogoncea Sorin ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții? 

Amendamente ? 

  Domnul consilier Pășescu Irinel: întreabă de ce nu se  utilizează rezervoarele de apă de 

pedealul Pârjolului și s-ar reduce anumite costuri. 

       Domnul consilier superior Cojocaru Dimitrie-Lucian-arată că Proiectul apă și canal este în 

derulare,mai sunt puțini pași până la finalizare și nu putem integra într-un proiect un obiectiv pentru 

refolosință, nu se acceptă, atunci se respinge întreg proiectul.  

 

Domnul consilier Gogoncea Sorin , președinte de ședință:  Supun la vot 

      Proiectul  de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil cu nr. cadastral 

60846 cu suprafață măsurată de 174.069 m.p. situat în sat Pustiana,comuna Pârjol,județul 

Bacău în două loturi și înscrierea în cartea funciară, 

              -lotul nr.1 nr. cadastral 60850 cu suprafața măsurată de 5000 m.p  categoria de 

folosință pășune intravilan satul Pustiana; 

             -lotul nr.2 nr. cadastral 60851 cu suprafața măsurată de 169.069 m.p categoria de 

folosință intravilan  5834 mp și extravilan 163.235 mp,satul Pustiana ;  

 

 Se aprobă  cu 14  voturi pentru,  din 14  consilieri prezenți. 

DIVERSE 

 D-l  consilier Pășescu Irinel,  întreabă prețul de achiziționare a autobasculantei ,întrucât 

pe site-ul instituției  este trecut 3 ,5 milioane de euro și întreabă de Hotărârea privind 

amenajarea locului de joacă(  cât a costat)? 

D-na Spătaru Margareta,secretar general UAT Pârjol-arată că sigur este greșeală de 

redactare privind prețul autobasculantei, și depinde la ce secțiune a fost încărcată informația ( 

la proiecte în derulare sau investiții) dar este hotărâre în acest sens unde este stipulat prețul 

real  de achiziționare a autobasculantei.   



 Domnul consilier Gogoncea Sorin,președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele 

de pe ordinea de zi declar închisă ședința  extraordinară  de lucru  a consiliului  din data de  12 

iunie .2020. 

 

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                          PENTRU SECRETAR GENERAL AL U.A.T., 

               Consilier,Gogoncea Sorin                                                  Margareta Spătaru 


