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                                                                  PROCES  - VERBAL 

 

 Încheiat  astăzi  9 IULIE 2020 în ședința extraordinară 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 Pușcașu Neculai,președintele de ședință, 

             Domnilor consilieri, 

             În conformitate cu dispozițiile art.134 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ ați fost convocați  în ședință extraordinară  prin dispoziția nr. 191/6.07.2020 a 

primarului comunei Pârjol,  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local, ședința este 

statutară și își poate începe lucrările.   

             Doamna Scripcaru Geta, 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 25 iunie 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. 

             D-l  consilier  Pușcașu Neculai , președintele de ședință,dă citire ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță și de 

merit  în învățământul preuniversitar de stat ,cu frecvență,care se acordă elevilor Scolii Gimnaziale Pârjol 

în anul școlar 2019-2020; 

2.Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiție”Modernizarea 

sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin 

gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Pârjol,județul 

Bacău” 

            D-l  consilier Pușcașu Neculai, 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  9 iulie 2020 cu 15 voturi pentru  

din 15  consilieri prezenți . 

 Domnul consilier Pușcașu Neculai 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 Raportul  de avizare a  Proiectului   de hotărâre aprobat.  

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  în forma în care au fost 

redactată 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  în forma în 

care au fost redactată 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 aprobarea numărului și 

cuantumului burselor de performanță și de merit  în învățământul preuniversitar de stat ,cu 

frecvență,care se acordă elevilor Scolii Gimnaziale Pârjol în anul școlar 2019-2020;Inițiator : Primarul 

Comunei dl. Lupu Vasile,prezintă Spătaru Margareta consilier superior  UAT Pârjol; 

                Domnul consilier Pușcașu Neculai ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții? Amendamente?  

              Nu sunt. 

Domnul consilier Pușcașu Neculai, președinte de ședință:  Supun la vot. 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță și de 

merit  în învățământul preuniversitar de stat ,cu frecvență,care se acordă elevilor Scolii Gimnaziale Pârjol 

în anul școlar 2019-2020; 

               Se  aprobă  cu  15  voturi pentru ,  din 15  consilieri prezenți.    

              Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării 

obiectivului de investiție”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice 

a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat 



public din comuna Pârjol,județul Bacău.Inițiator : Primarul Comunei dl. Lupu Vasile,prezintă Cojocaru 

Dimitrie –Lucian consilier principal   UAT Pârjol; 

              Domnul consilier Pușcașu Neculai ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții? Amendamente?  

      D-l Cojocaru Dimitrie –Lucian, consilier principal în cadrul UAT Pârjol,arată că 

proiectul va fi implementat pe portiunile unde actualmente nu este iluminat public ,40% va fi 

reducere la consum.Pe tronsonul unde este deja implementat iluminatul nu se poate interveni 

și nici pentru extindere de rețea.Pot fi înlocuite  eventualele corpuri de iluminat care sunt 

defecte.    

     Domnul consilier  Pușcașu Neculai, președinte de ședință:  Supun la vot. 

                   Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiție”Modernizarea 

sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin 

gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Pârjol,județul 

Bacău. 

             Se aprobă cu 15  voturi  pentru ,din 15 consilieri prezenți. 

              Domnul consilier  Pușcașu Neculai ,președinte de ședință: 

             Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi declar închisă ședința  extraordinară  

de lucru  a consiliului  din data de   9 iulie  2020. 

 

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

               Consilier,Pușcașu  Neculai                                              Scripcaru Geta 


