
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

U.A.T.  COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL LOCAL PÂRJOL 

Nr.2810  / 3.06.2020 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

 Încheiat  astăzi  28 mai 2020 în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei  Pârjol,județul 

Bacău, la care participă 15 consilieri din cei 15 consilieri care compun Consiliul local. 

 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 ordinară prin dispoziția nr. 139/22.05.2020 

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 8 mai 2020 fiind 

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

abține?  

Se aprobă cu 15  voturi din 15 consilieri prezenți( 2 voturi electronice). 

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

1.Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu documentație Plan Urbanistic General (PUG) 

si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al comunei Pârjol,județul Bacău; 

 2.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie a Terre des hommes constând în loc 

de joacă  de la SC FRAICOM SRL BUCUREST  în valoare totală  de 115.894,1 lei către UA T comuna Pârjol, 

județul Bacău; 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II- al anului 2019. 

       4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere cu județul Bacău privind 

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2020; 

 

                5.Diverse. 

 



 

D-l  consilier Gogoncea Sorin, președintele de ședință: Supun la vot proiectul ordinii 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 ordinare din 28 mai 2020 cu 15 voturi din 15 

consilieri prezenți (2 voturi electronice). 

 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 avizarea de principiu documentație 

Plan Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al comunei Pârjol,județul 

Bacău; - Inițiator : Primarul Comunei dl. Lupu Vasile,prezintă Spătaru Margareta secretar general al 

UAT Pârjol; 

 

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

Amendamente ? 

 NU SUNT 

 

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



     Proiectul de hotărâre privind avizarea de principiu documentație Plan Urbanistic General (PUG) si 

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al comunei Pârjol,județul Bacău;  

 

Se  aprobă  cu  14  voturi pentru ,1  vot abținere (din partea domnului consilier Cosa 

Sorin)  din 15  consilieri prezenți. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie a Terre 

des hommes constând în loc de joacă  de la SC FRAICOM SRL BUCUREST  în valoare totală  de 115.894,1 

lei către UA T comuna Pârjol, județul Bacău;  - Inițiator : Primarul Comunei dl. LupuVasile,prezintă 

Spătaru Margareta secretar  general al UAT Pârjol; 

 

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

Amendamente ? 

 Domnul consilier Irinel Pășescu –întreabă cât a costat amenajarea parcului 

(terasamentul,împrejmuirea cu gard) dacă există deviz de lucrări și prezentarea documentațiilor la 

ședința următoare. 

     Domnul primar Lupu Vasile-arată că există deviz de lucrare și că este și o Hotărâre a Consiliului 

Local în acest sens,care a fost publicat și pe site-ul instituției. 

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

        Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie a Terre des hommes constând în loc 

de joacă  de la SC FRAICOM SRL BUCUREST  în valoare totală  de 115.894,1 lei către UA T comuna Pârjol, 

județul Bacău;   

 

  Se aprobă  cu 15 voturi  din 15 consilieri prezenți . 

 

       Punctul  3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind 

activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II- al 

anului 2019 ; - Inițiator : Primarul Comunei dl. LupuVasile,prezintă Scripcaru Geta  consilier superior la 

UAT Parjol. 

 

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

Amendamente ? 

 NU SUNT 

 

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

           Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II- al anului 2019 ;  

 

 Se aprobă  cu 14  voturi pentru,1 vot împotrivă ( din partea domnului consilier 

Horonceanu Alexandru)  din 15 consilieri prezenți. 



Punctul  4 de pe ordinea de zi .Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere cu 

județul Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 

pentru anul 2020 ; - Inițiator : Primarul Comunei dl. LupuVasile,prezintă Scripcaru Geta consilier superior 

UAT Parjol. 

 

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

Amendamente ? 

 NU SUNT 

 

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

     Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere cu județul Bacău privind 

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2020 ;  

 Se aprobă  cu 14 voturi pentru ,1 vot împotrivă ( din partea domnului  consilier 

Horonceanu Alexandru  ) din 15 consilieri prezenți . 

DIVERSE 

 D-l  consilier Pășescu Irinel,  întreabă dacă primăria ar putea veni în ajutorul copiilor 

care nu-și permit achiziționarea unei tablete pentru buna desfășurare a învățământului online și 

solicită sprijin pentru rezolvarea  situațiilor în zonele fără semnal la internet.  

D-l primar Lupu Vasile,arată că  în satul Băhnășeni  s-a montat o antenă  de la RDS  și 

speră  ca  serviciul privind furnizarea internetului să fie accesibilă  tuturor  persoanelor. 

D-l consilier Alexandrescu Ion,arata că în curtea  școlii din satul Băsăști sunt duse vitele 

la păscut și se ceartă vecinii între ei cine să administreze curtea  dar în final nimeni cu face 

nimic.   Ar trebui conservată școala și curtea școlii și să fie folosit ca un părculet și spațiu de 

joacă pentru copii . 

D-na consilier Pruteanu Lora- întreabă dacă domnul primar va mai premia copii cu 

rezultate deosebite la învățătură și dacă microbuzele școlare  sunt pregatite pentru transportul 

copiilor. 

D-na Spătaru Margareta,secretar general UAT Pârjol-arată că s-a solicitat printr-o 

adresa de la Scoala Pârjol, numărul de copii  cu rezultate deosebite,pentru a se întocmi un 

proiect de hotărâre  în acest sens  și  nu s-a primit nici un raspuns.  

D-l primar Lupu Vasile-arată că microbuzele școlare  sunt în perfectă stare de 

funcționare și dezinfectare conform noilor norme iar  în funcție de posibilitățile financiare se va 

avea în vedere și premierea copiilor.  



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

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

28.05.2020. 

 

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

               Consilier,Gogoncea Sorin                                                  Margareta Spătaru 


