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                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  17 martie 2021 în ședința extraordinară de indata 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-na consilier Pruteanu Lora, 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  în ședință extraordinarăde indata prin dispoziția nr. 

61/16.03.2021 a primarului comunei Pârjol,  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului 

local, ședința este statutară și își poate începe lucrările.   

            D-na  consilier Lora Pruteanu, președinte de ședință, dă citire ordinii de zi: 

     1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.28 din 

03.07.2018-Proiect:”Construire grădiniță cu trei grupe cu program normal,sat.Pârjol,comuna 

Pârjol,județul Bacău” 

D-na  consilier Pruteanu Lora, 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 extraordinare  de indata din  17 martie 2021 cu 15 

voturi  pentru din 15  consilieri prezenți. 

            Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dau cuvântul domnului  

consilier Pușcașu Neculai, președintele Comisiei pentru  programe de dezvoltare economico-

socială,buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al 

comunei,agricultură,gospodărire,protecția mediului,comerț și urbanism, si  d-lui consilier 

Neculai Nistor,președintele Comisiei pentru  administrație publica locala,juridica si de 

disciplina,apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetățenilor pentru a prezenta 

Rapoartele de avizare a Proiectului  de hotărâre aprobat.  

  Domnul Puscasu Neculai,președintele Comisiei pentru activități economico-

financiare,amenajarea teritoriului si ubanism:Comisia de specialitate avizează favorabil 

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

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

Codul  Administrativ. 



    Domnul Neculai Nistor,președintele Comisiei pentru  administrație publica locala,juridica 

si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetățenilor: Comisia de 

specialitate avizează favorabil proiectul de hotărîre supus dezbaterii în cadrul comisiei și susține 

adoptarea în forma în care a fost redactată ,în conformitate cu prevederile art.125 și art.136 din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Proiectul înscris pe ordinea de zi a fost avizat favorabil de către comisiile de specialitate ale 

consiliului local Pârjol.Propun să trecem la: 

             Punctul 1 de pe ordinea de zi:  

     1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.28 din 

03.07.2018-Proiect:”Construire grădiniță cu trei grupe cu program normal,sat.Pârjol,comuna 

Pârjol , județul Bacău” 

      Prezintă  Doamna Bocancea Viorica,referent de specialitate: în cursul anilor anul 2017 /2018   

a fost inițiat proiectul de investiție:”Construire grădiniță cu trei grupe cu program 

normal,sat.Pârjol,comuna Pârjol , județul Bacău”  pe amplasamentul școlii vechi Pârjol,a fost 

depus pentru finanțare cu fonduri europene prin P.O.R. 2014-2020 iar pentru clarificari venite 

din partea comisiei de evaluare al proiectului ADR NORD-EST cu nr.7701/01/05/03/2021 se 

solicită recalcularea valorilor de referință a proiectului respectiv ăntocmirea unui noi DEVIZ 

GENERAL.Pentru asta trebuie să modificăm HCL nr.28/2018, deoarece valoarea totală a 

investiției s-a modificat si anume: 3.942.076,85 lei inclusiv tva din care valoarea eligibilă este 

de 2.142.266,08 lei inclusiv tva și valoarea neeligibilă a proiectului este de 1.799.810,77 lei 

inclusiv tva. 

 

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

Discuții? 

Domnul consilier  Iosif Borto  :  valoarea neeligibilă este foarte mare, eu stiam ca este de 10% 

din valoarea proiectului; 

Domnul consilier  Laslau Marcel: avem gradinița din satul Campeni si gradinița din satul 

Pustiana care nu mai funcționează, suma neeligibila trebuia investita in cele doua gradinite  , 

numarul de copii de gradinita este  mic. 

Domnul primar Lupu Vasile :  terenul pe care va fi amplasata gradinita este terenul de la 

scoala veche, nu putem sa schimbam destinația  terenului, numarul de copii de gradinita a fost de 

120  atunci cand am inceput acest proiect, s-a solicitat de la ISJ Bacau nr. de  preșcolari si s-a 

comunicat ca este de 60 copii, proiectul este de gradiniță cu program normal.  

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

     1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.28 din 

03.07.2018-Proiect:”Construire grădiniță cu trei grupe cu program normal,sat.Pârjol,comuna 

Pârjol,județul Bacău” 

 

Se  aprobă  cu 15 voturi  din 15 consilieri prezenți. 

  



       Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele de 

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

17.03.2021. 

               

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                      Secretar general  delegat  al  U.A.T., 

              Consilier, Pruteanu Lora                                                          Margareta  Spătaru 


