
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

U.A.T.  COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL LOCAL PÂRJOL 

Nr. 993/2.03.2021 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  25 februarie 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei  

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

Consiliul local. 

 Doamna  consilier Pruteanu Lora președinte de ședință, 

             Domnilor consilieri, 

În conformitate cu dispozițiile art. 134 alin. 1 litera a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția nr.39 /19.02.2021  a 

Primarului comunei Pârjol,  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local, ședința 

este statutară și își poate începe lucrările.   

           Doamna consilier Pruteanu Lora președinte de ședință  :  

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

Administrativ supun spre aprobare procesul verbal de  la ședința  ordinară a Consiliului Local 

din data de 28 ianuarie 2021 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. 

 Doamna consilier Pruteanu Lora președinte de ședință , dă citire ordinii de zi: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la 

îndeplinire a HotărârilorConsiliului Local al comunei Pârjol,adoptate în anul 2020 ; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău”; 

3.Proiect de hotărâre cu privire la Planul anual de acțiuni de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de 

interes local în anul 2021,precum șiu punerea în executare a sentințelor civile/penale cu 

obligația de muncă ,nerenumerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate ; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor 

disponibile aflate în proprietatea privată  a comunei Pârjol; 

5.Proiect de hotărâre privind  utilizarea parțială  a excedentului bugetar rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar  al anului 2020; 

6.Diverse;    



   Doamna consilier Pruteanu Lora președinte 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  25.02.2021 cu  15  voturi din 15 

consilieri prezenți.  

            Doamna consilier Pruteanu Lora președinte de ședință: dă cuvântul domnului 

Pușcașu Neculai președintele Comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea 

teritoriului și urbanism, domnului Nistor Neculai, președintele Comisiei pentru muncă și 

protecție socială, protecția mediului și turism, juridică și de disciplină și doamnei Purcaru 

Otilia, președintele Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și 

familie, protecția copilului pentru a prezenta Raportul  de avizare a  Proiectelor  de hotărâre 

aprobate.  

Domnul Pușcașu Neculai 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 redactate în conformitate cu prevederile art. 125 și art. 136 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.  

Domnul Nistor 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 redactate  în conformitate cu prevederile art. 125 și art. 136 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Doamna Purcaru Otilia , președintele Comisiei pentru  activități social 

culturale,culte,învățământ,sănătate și familie,protecția copilului:Comisia de specialitate 

avizează favorabil proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în cadrul comisiei și susține 

adoptarea  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 treccem la: 

   Punctul 1 de pe ordinea de zi: 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea informării cu 

privire la modul de aducere la îndeplinire a HotărârilorConsiliului Local al comunei 

Pârjol,adoptate în anul 2020 ; – inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă-d-na 

Spătaru Margareta secretar general în cadrul UAT Pârjol; 

          Doamna consilier  Pruteanu Lora , președinte de ședință   : dacă aveți întrebări ? 

          Nu sunt. 

          Doamna consilier  Pruteanu Lora, președinte de ședință:  Supun la vot 



 Proiectul de hotărâre privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la 

îndeplinire a HotărârilorConsiliului Local al comunei Pârjol,adoptate în anul 2020 ; 

 

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

 Punctul nr.2 de pe ordinea de zi: .Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 

anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău”;- 

inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă d-na Spătaru Margareta secretar 

general în cadrul  UAT Pârjol; 

           

           Doamna consilier  Pruteanu Lora , președinte de ședință: dacă aveți întrebări?  

           Nu sunt. 

            Doamna consilier  Pruteanu Lora, președinte de ședință:  Supun la vot 

     

  Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău”; 

 

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

    Punctul nr.3 de pe ordinea de zi: 3.Proiect de hotărâre cu privire la Planul anual de 

acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care 

prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2021,precum șiu punerea în executare a 

sentințelor civile/penale cu obligația de muncă ,nerenumerată în folosul comunității pentru 

persoanele sancționate;inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă-d-na Cernat 

Luminița consilier superior în cadrul  UAT Pârjol; 

   Doamna consilier Pruteanu Lora , președinte de ședință: dacă sunt întrebări? 

   Domnul consilier Pășescu Irinel -arată că sunt foarte multi tineri  care beneficiază de 

prevederile acestei legii ,dar o parte din ei s-au adresat firmelor  de construcții  și astfel s-ar 

putea micșora numărul lor.  

           Doamna consilier Biliboc Iuțica-arată că ar trebui supravegheați  când prestează 

muncă și cel care supraveghează să fie din alt sat,pentru că au început lucrări și nu au 

terminat .Ar trebui să presteze muncă și la bătrânii care nu au pe nimeni.  

           Domnul consilier Nistor Neculai-arată că evidența este corect ținută ,dacă nu declară 

corect și mai prestează muncă în altă parte  li se fac debite și trebuie să dea banii înapoi. 

   Domnul consilier Laslău Marcel-întreabă cine se ocupă cu normarea muncii , unde se 

pot găsi pontajele și cine răspunde de ei? 

              

             Doamna consilier  Pruteanu Lora, președinte de ședință:  Supun la vot  



   Proiectul de hotărâre cu privire la Planul anual de acțiuni de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de 

interes local în anul 2021,precum șiu punerea în executare a sentințelor civile/penale cu 

obligația de muncă ,nerenumerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate ;  

    

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

    Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 

atribuire directă a pajiștilor disponibile aflate în proprietatea privată  a comunei Pârjol;– 

inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu,prezintă-d-l Aonigioaie Sorin-Nicolae consilier 

principal al UAT Pârjol; 

            Doamna consilier Pruteanu Lora , președinte de ședință   : dacă aveți întrebări ? 

            Domnul consilier Horonceanu Alexandru-întreabă ce se întâmplă cu acele persoane 

cărora le-a fost atribuit islaz și nu au efectuat nici o  lucrare de întreținere ,terenurile s-au 

împădurit și dacă tot acele persoane mai solicită în continuare concesionare,beneficiază ?sau 

au fost persoane care au beneficiat de islaz  dar fizic nu aveau animale ? 

             Domnul consilier Nistor Neculai-arată necesitatea transparenței privind 

concesionarea islazurilor și lista beneficiarilor a documentelor prezentate și a autenticității 

lor.Trebuie verificați dacă și-au îndeplinit obligațiile din contract. 

            Doamna consilier Buhosu Daniela-arată că trebuie constituită o comisie și verificați 

dacă au întreținut corespunzător  pajiștea,nu se poate ca să se încaseze banii și să nu se facă 

nici o lucrare . 

             Domnul Aonigioie Sorin-Nicolae-dă citire listei cu persoanele care au fost beneficiare 

și cărora le-a expirat contractul de concesionare , mai arată că termenul de depunere a 

cererilor împreună cu toată documentația  este de 10 zile de la data prezentei,3 zile de 

contestatii după care se trece la semnarea contractelor.Solicită constituirea unei comisii care 

să verifice pe beneficiari la anumite perioade de timp,îndeplinirea prevederilor din contract.  

             Doamna consilier  Pruteanu Lora, președinte de ședință:  Supun la vot 

    Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor 

disponibile aflate în proprietatea privată  a comunei Pârjol; 

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

   Punctul 5 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind  utilizarea parțială  a 

excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar  al anului 2020;- inițiator 

Primarul Comunei –dl.Vasile Lupu;prezintă-d-na Handoca-Pustianu Maria consilier principal 

în cadrul UAT Pârjol; 

           Doamna consilier Pruteanu Lora , președinte de ședință   : dacă aveți întrebări ? 

           Nu sunt. 



             Doamna consilier  Pruteanu Lora, președinte de ședință:  Supun la vot 

    Proiectul de hotărâre privind  utilizarea parțială  a excedentului bugetar rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar  al anului 2020; 

 

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

               Diverse 

               Domnul Matieș Neculai -aduce la cunoștință că cei care au tăiat lemnele în 

pădure,au plecat și au lăsat drumurile distruse atât prin sat cât și în pădure, era  vorba  ca să 

se dea lemn de foc și pentru cetățeni,sunt lemne căzute în pădure dar nu se poate intra fără 

acordul pădurarului.Ar trebui să li se pună în vedere ca să repare ce au distrus și o altă 

problemă este repararea drumului  deal Pustiana-Scorteni.          

               Doamna consilier Biliboc Iuțica-Elena,arată că ulițele din sat arată jalnic nu se poate 

circula,știe că sunt prinse în proiectul de asfaltare,dar până atunci trebuie găsit o soluție.  

               Domnul consilier Dogaru Ionel-arată că și drumurile din satul Câmpeni arată jalnic 

sunt ulite unde nu s-a intrat deloc,nu s-a pus un gram de balastru. 

              Domnul primar Lupu Vasile-arată că  cunoaște  problema drumurilor din comună și 

acest lucru s-a datorat faptului că nici timpul nu a fost prielnic pentru efectuarea 

lucrărilor.După ce se va îndrepta vremea vom relua lucrările.Cât privește închirierea prin 

atribuire directă a pajiștilor  pentru deținătorii de animale,vor fi verificați dacă și-au 

îndeplinit atribuțiile contractuale,se vor face comisii și vor merge în teren,iar repartizarea 

suprafețelor se va face în funcție de numărul de efective de animale. 

               Domnul consilier Nistor Neculai-solicită ca din aceste comisii să facă parte și câte un 

consilier  din fiecare sat. 

               Doamna consilier Pruteanu Lora,  președinte de ședință:  

             Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi declar închisă ședința  ordinară  a 

consiliului local  din data de  25.02.2021. 

               

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

              Consilier, Pruteanu Lora                                                Margareta Spătaru 

 


