ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
U.A.T. COMUNA PÂRJOL
CONSILIUL LOCAL PÂRJOL
Nr. 1406/25.03.2021
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 25 martie 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.62 /19.03.2021 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 procesele verbale de la ședințele anterioare,ședința
ordinară a Consiliului Local din data de 25 februarie 2021 și ședința extraordinară din data
17 .03.2021 fiind publicate la avizierul și pe site-ul instituției. Cine este pentru? Cine este
împotrivă? Cine se abține?
Se aprobă cu 15 voturi pentru ,din 15 consilieri prezenți.
Doamna consilier Pruteanu Lora președinte de ședință , dă citire ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție albugetului de venituri și
cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare al comunei Pârjol,la data de
31.12.2020 ;
2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al
comunei Pârjol,pentru lunile aprilie,mai și iunie 2021;
3.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a
unor drumuri sătești în comuna Pârjol,județul Bacău ;
4.Raportul privind starea economică,socială și de mediu a Unității Administrativ
Teritoriale a comunei Pârjol,județul Bacău,penrtru anul 2020;
5.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 25.03.2021 cu 15 voturi pentru 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 economicofinanciare, 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: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție albugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de
dezvoltare al comunei Pârjol,la data de 31.12.2020 ; – 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 ?

Domnul consilier Nistor Neculai-arată că în cadrul comisiei juridice a fost analizat
proiectul de hotărâre au solicitat și primit răspunsurile necesare și este de acord cu proiectul
de hotărâre în forma în care a fost redactată.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție albugetului de venituri și
cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare al comunei Pârjol,la data de
31.12.2020 ;
Se aprobă cu 15 voturi pentru, din cei 15 consilieri prezenți.
Punctul nr.2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință al Consiliului Local al comunei Pârjol,pentru lunile aprilie,mai și iunie 2021;- inițiator
Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă d-na Spătaru Margareta secretar general în
cadrul UAT Pârjol;
Doamna consilier
propuneri?

Pruteanu Lora , președinte de ședință: solicită să se facă

Domnul consilier Nistor Neculai-propune ca președinte de ședință, pe domnul
consilier Pășescu Irinel.Nu au fost alte propuneri și obiecții.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al
comunei Pârjol,pentru lunile aprilie,mai și iunie 2021;
Se aprobă cu 15 voturi pentru, din cei 15 consilieri prezenți.
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței
la domeniul public al comunei a unor drumuri sătești în comuna Pârjol,județul Bacău;
inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă-d-l Aonigioaie Sorin-Nicolaie consilier
principal în cadrul UAT Pârjol;
Doamna consilier Pruteanu Lora , președinte de ședință: dacă sunt întrebări?
Domnul consilier Borto Iosif-întreabă dacă toate ulitele vor fi asfaltate?
Domnul consilier Nistor Neculai-arată că a studiat proiectul de hotărâre împreună cu
membrii comisiilor de specialitate și nu este de acord cu punctul nr.4 din anexa proiectului
de hotărâre.Arată că drumul și terenurile din spatele grajdurilor aparțin Parohiei
Pârjol,blocurile de locuit sunt amplasate tot pe terenul Parohiei și trebuie luată legătura cu
părintele Dragomir pentru a clarifica situația.Să avem acceptul lui.Să informăm părintele și
solicit ca acest punct să fie scos din proiectul de hotărâre.Terenul aparține Parohiei și este
normal ca părintele să fie informat și să avem punctul lui de vedere pentru că este
responsabil de bunurile parohiei.

Domnul consilier Horonceanu Alexandru-arată că acolo a fost drum mereu.S-a
circulat la Băhnășeni cu cărutele chiar și la Bărnești.
Domnul Aonigioaie Sorin-Nicolaie-arată că pe terenul cu pricina nu este nici un titlu
de proprietate,iar în hărțile cadastrale din toate timpurile a existat drum,iar după lege
drumurile nu se retrocedează.
Domnul Cojocaru Lucian-Dimitrie-arată că asfaltarea acestui drum nu încurcă cu
nimic părintele ba mai mult poate avea acces mai sigur cu utilajele la terenurile
detinute.Dacă nu se asfaltează și nu va face parte din domeniul public acest drum , nici cu
proiectele de gaze ,apă și canal nu vom putea înainta pentru a întinde reteaua.
Domnul consilier Borto Iosif- arată că pe drumul respectiv nu s-a pus nici măcar o
mașină de balastru și acum vorbim de asfaltare ?
Domnul primar Lupu Vasile-arată că pe această suprafață nu există nici un act,iar
drumurile nu sunt a nimănui,ele deservesc populația pentru bunul mers al lucrurilor.
Domnul consilier Nistor Neculai- formulează verbal un amendament prin care
propune scoaterea din Proiectul de hotărâre a punctului nr.4 din anexă și anume: ”drum
sătesc din pamânt și balast ,din DJ 156 A,strada Vasile Lupu,ramificație stânga la grajdurile
fostului CAP,până la strada Dealul Crucii,cu S-4511 m.p (L=488 m;l=9,24 m,valorii medii) și
solicită să fie supus spre aprobare.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a
unor drumuri sătești în comuna Pârjol,județul Bacău cu amendamentul propus de domnul
consilier Nistor Neculai.
Domnii consilieri :Nistor Neculai,Borto Iosif,Pășescu Irinel,Dogaru Ionel,Laslău Marcel
și Olaru Dorel au votat pentru amendament și Proiectul de hotărăre modificat conform
amendamentului.
Domnii consilieri :Gogoncea Sorin,Pușcașu Neculai,Pruteanu Lora, Purcaru Otilia,Roșu
Matei,Scorțanu Maria , Biliboc Iuțica,Horonceanu Alexandru,s-au abținut de la vot.
Doamna consilier Buhosu Daniela a votat împotriva amendamentului,a fost de acord
cu proiectul de hotărăre,elaborat în forma inițială.
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat din cauza neîndeplinirii condițiilor art.139
al.3 Codul Administrativ.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Raportul privind starea economică,socială și de mediu
a Unității Administrativ Teritoriale a comunei Pârjol,județul Bacău,penrtru anul 2020;–
prezintă Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;
Doamna consilier Pruteanu Lora , președinte de ședință : dacă aveți întrebări ?
Domnul consilier Nistor Neculai-arată că : raportul reflectă activitatea din aparatul de
specialitate a primarului si este de acord cu prezentarea făcută pe fiecare compartiment.
Diverse

Doamna consilier Buhosu Daniela-arată necesitatea asfaltării drumului care
pornește din drumul județean și trece prin spatele grajdurilor,leagă delul Pârjolului și este
cale de acces către satele Băhnășeni și Bărnești. Mai repede se poate ajunge pe dealul
Pârjolului cu salvarea sau pentru orce altă urgență pe acest drum decât mergând pe drumul
clasic.Pe aici se economisește timp.Și în timpul inundațiilor acest drum a fost de un real
folos.S-a circulat în localitățile unde căile de acces au fost distruse din cauza inundațiilor.
Doamna consilier Biliboc Iuțica-Elena,arată că terenurile care nu au titlu de
proprietate, intră în proprietatea statului.
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 25.03.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Pruteanu Lora

PENTRU SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Margareta Spătaru

