
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

U.A.T.  COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL LOCAL PÂRJOL 

Nr. 2044/27.04.2021 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  22 aprilie 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei  

Pârjol, județul Bacău, la care participă  14  consilieri din cei 15 consilieri care compun 

Consiliul local. 

 Domnul  consilier Pășescu Irinel 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.85 /16.04.2021  a 

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

este statutară și își poate începe lucrările.   

           Domnul consilier Pășescu Irinel 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  anterioară, a Consiliului 

Local din data de 31 martie  2021  fiind publicate la avizierul și pe site-ul instituției. Cine este 

pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?  

          Se aprobă cu  14  voturi  pentru ,din  14  consilieri prezenți. 

  Domnul  consilier Pășescu Irinel  președinte de ședință , dă citire ordinii de zi: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 

Pârjol pentru perioada 2021-2027 ; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli detaliat  pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare,al comunei Pârjol, 

la data de 31.03.2021; 

3.Proiect de hotărâre privind Contractul de asociere a comunei Pârjol cu județulBacău și 

DGASPC Bacău privind finanțarea activității de proiecție  de tip rezidențial a persoanei cu 

handicap pentru perioada ianuarie-decembrie 2021; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al UAT Pârjol,pentru anul 

2021,estimari anii 2022-2024 și a programului de investiții pentru anul 2021; 

5.Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2022; 



6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil cu nr.cadastral 61146 

în suprafață de 538,744 m.p situate în sat.Pârjol,comuna Pârjol,județul Bacău,în două loturi 

și înscrierea în cartea funciară; 

7.Proiect de hotărâre privind declararea de interes local a proiectului”ÎNFIINȚARE REȚEA 

DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA PÂRJOL,JUDEȚUL BACĂU” 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul ”Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIB pentru anul 2021” 

9.Diverse;    

   Domnul consilier Pășescu Irinel 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  24.04.2021 cu  14  voturi pentru din 

14 consilieri prezenți.  

            Domnul consilier Pășescu Irinel 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:Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă a comunei Pârjol pentru perioada 2021-2027 ; – inițiator Primarul 

Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă-d-na Spătaru Margareta secretar general în cadrul UAT 

Pârjol; 

          Domnul consilier  Pășescu Irinel , președinte de ședință   : dacă aveți întrebări ? 

          Nu sunt 

          Domnul consilier  Pășescu Irinel, președinte de ședință:  Supun la vot 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 

Pârjol pentru perioada 2021-2027 ; 

 

          Se aprobă cu 14 voturi pentru,  din cei  14   consilieri prezenți. 

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

execuție al bugetului de venituri și cheltuieli detaliat  pe secțiunea de funcționare și respectiv 

de dezvoltare,al comunei Pârjol, la data de 31.03.2021;- inițiator Primarul Comunei – dl. 

Vasile Lupu;prezintă d-na Handoca-Pustianu Maria,consilier principal în cadrul  UAT Pârjol; 

           

          Domnul consilier  Pășescu Irinel , președinte de ședință   : dacă aveți întrebări ? 

          Nu sunt. 

         Domnul consilier  Pășescu irinel, președinte de ședință:  Supun la vot 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli detaliat  pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare,al comunei Pârjol, 

la data de 31.03.2021; 

 

           Se aprobă cu 14  voturi pentru,  din cei  14  consilieri prezenți. 

    Punctul nr.3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind Contractul de asociere a 

comunei Pârjol cu județulBacău și DGASPC Bacău privind finanțarea activității de protecție  

de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru perioada ianuarie-decembrie 2021; 

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

principal în cadrul  UAT Pârjol; 

   Domnul consilier Pășescu Irinel , președinte de ședință: dacă sunt întrebări? 

   Nu sunt. 

            Domnul consilier  Pășescu Irinel, președinte de ședință:  Supun la vot  

   Proiectul de hotărâre privind Contractul de asociere a comunei Pârjol cu județulBacău 

și DGASPC Bacău privind finanțarea activității de protecție  de tip rezidențial a persoanei cu 

handicap pentru perioada ianuarie-decembrie 2021; 

 



   Se aprobă cu 14  voturi pentru,  din cei  14  consilieri prezenți. 

    Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

UAT Pârjol,pentru anul 2021,estimari anii 2022-2024 și a programului de investiții pentru 

anul 2021;– inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă doamna Handoca -

Pustianu Maria consilier principal în cadrul UAT Pârjol; 

         Domnul consilier Pășescu Irinel , președinte de ședință: dacă sunt întrebări? 

  Nu sunt. 

           Domnul consilier  Pășescu Irinel, președinte de ședință:  Supun la vot  

          Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al UAT Pârjol,pentru anul 

2021,estimari anii 2022-2024 și a programului de investiții pentru anul 2021; 

          Se aprobă cu 14  voturi pentru,  din cei  14  consilieri prezenți. 

 Punctul 5 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor 

impozabile,impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 – inițiator Primarul Comunei 

– dl. Vasile Lupu;prezintă-d-na Mareș Maria consilier principal  în cadrul UAT Pârjol; 

          Domnul consilier  Pășescu Irinel , președinte de ședință   : dacă aveți întrebări ? 

          Nu sunt 

          Domnul consilier  Pășescu Irinel, președinte de ședință:  Supun la vot 

  Proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2022; 

 

          Se aprobă cu 12 voturi pentru, 2 voturi abțineri( d-nii consilieri Biliboc Iuțica și Laslău 

Marcel)   din cei  14   consilieri prezenți. 

 Punctul nr.6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 

unui imobil cu nr.cadastral 61146 în suprafață de 538,744 m.p situate în sat.Pârjol,comuna 

Pârjol,județul Bacău,în două loturi și înscrierea în cartea funciară;- inițiator Primarul 

Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă d-na Bojora Anca,consilier asistent în cadrul  UAT Pârjol; 

           

        Domnul consilier  Pășescu Irinel , președinte de ședință   : dacă aveți întrebări ? 

         Nu sunt. 

        Domnul consilier  Pășescu irinel, președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil cu nr.cadastral 61146 

în suprafață de 538,744 m.p situate în sat.Pârjol,comuna Pârjol,județul Bacău,în două loturi 

și înscrierea în cartea funciară; 

 

 



 

           Se aprobă cu 14  voturi pentru,  din cei  14  consilieri prezenți. 

   Punctul nr.7 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind declararea de interes local 

a proiectului”ÎNFIINȚARE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA PÂRJOL,JUDEȚUL 

BACĂU” ;- inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă d-na Bojora Anca,consilier 

asistent în cadrul  UAT Pârjol; 

   Domnul consilier Pășescu Irinel , președinte de ședință: dacă sunt întrebări? 

   Nu sunt. 

            Domnul consilier  Pășescu Irinel, președinte de ședință:  Supun la vot  

   Proiectul de hotărâre privind declararea de interes local a proiectului”ÎNFIINȚARE 

REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA PÂRJOL,JUDEȚUL BACĂU” 

 

   Se aprobă cu 14  voturi pentru,  din cei  14  consilieri prezenți. 

 

   Punctul 8  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la 

patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIB pentru anul 2021”;– 

inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă doamna Bojora Anca consilier asistent 

în cadrul UAT Pârjol; 

   Domnul consilier Pășescu Irinel , președinte de ședință: dacă sunt întrebări? 

   Nu sunt. 

            Domnul consilier  Pășescu Irinel, președinte de ședință:  Supun la vot  

   Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul ”Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIB pentru anul 2021” 

 

          Se aprobă cu 14  voturi pentru,  din cei  14  consilieri prezenți. 

           Diverse 

           Nu sunt 

            Domnul  consilier Pășescu Irinel,  președinte de ședință:  

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

consiliului local  din data de  22.04.2021. 

               

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

              Consilier, Pășescu Irinel                                                Margareta Spătaru 

 


