
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

U.A.T.  COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL LOCAL PÂRJOL 

Nr. 2947/25.06.2021 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  23.06. 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei  Pârjol, 

județul Bacău, la care participă  12  consilieri din cei 15 consilieri care compun Consiliul 

local,lipsind  motivat d-nii consilieri Horonceanu Alexandru,Buhosu Daniela și Purcaru Otilia. 

 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.137 /18.06.2021  

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 27 mai 2021  fiind publicate la avizierul și pe site-ul instituției. Cine este 

pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?  

          Se aprobă cu  12  voturi  pentru ,din  12  consilieri prezenți. 

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

 1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință alConsiliului Local a 

comunei Pârjol,pentru lunile :iulie,august și septembrie ; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  al 

Consiliului Local al comunei  Pârjol; 

3.Proiect de hotărâre privind aprbarea obligațiilor și responsabilităților care revin 

instituțiilor publice ,agenților economici ,cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei 

Pârjol și respectarea condițiilor de mediu; 

4.Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de 

ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 30.06.2021,domiciliază pe raza comunei 

și localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după 

încheierea contractelor de achiziție  și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru 



obiectivul de investiție”Reabilitare,modernizare și dotare Școala Generală Tărâța,comuna 

Pârjol,județul Bacău”; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil cu nr. cadastral 61176 

în suprafață de 1319 m.p. și a unui imobil cu nr. cadastral 61420 în suprafață de 2855 m.p. 

situate în sat Pârjol,comuna Pârjol,județul Bacău în câte două loturi fiecare și înscrierea în 

cartea funciară . 

7.Proiect de hotărâre privind  acordarea unei subvenții din bugetul public local în 

vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în beneficiul 

întregii comunități; 

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă 

ajutoarele  de urgență din bugetul local al comunei Pârjol; 

Se retrage punctul nr.7 de pe ordinea de zi de către inițiator și se introduc  următoarele 

proiecte de hotărâre: 

9.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționrea produselor și prestarea de 

servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT comuna Pârjol; 

10.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT 

comuna Pârjol,pentru ședința Adunării Generale a Asociației de dezvoltare Intercomunitară 

Bacău,convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședințșa Aunării Generale a 

Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A din 28.06.2021; 

   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  23.06.2021 cu  12  voturi pentru, din 

12 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 Pruteanu Lora , secretarul 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 alegerea președintelui de 

ședință al Consiliului Local a comunei Pârjol,pentru lunile :iulie,august și septembrie ;– 

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

general  în cadrul UAT Pârjol; 

          Domnul consilier  Pășescu Irinel , președinte de ședință   :vă rog să faceti propuneri , 

         Domnul consilier Nistor Neculai-propune ca președinte de ședință pe domnul Pușcașu 

Neculai. 

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

Proiectul de hotărâre privind alegerea domnului Pușcașu Neculai ca președinte de 

ședință al Consiliului Local a comunei Pârjol,pentru lunile :iulie,august și septembrie ; 

 

       Se aprobă cu 12 voturi pentru,  din cei  12   consilieri prezenți. 

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

de organizare și funcționare  al Consiliului Local al comunei  Pârjol;- 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 Regulamentului de organizare și funcționare  al 

Consiliului Local al comunei  Pârjol; 

 

           Se aprobă cu 12  voturi pentru,  din cei  12  consilieri prezenți. 



    Punctul nr.3 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprbarea obligațiilor și 

responsabilităților care revin instituțiilor publice ,agenților economici ,cetățenilor pentru 

buna gospodărire a comunei Pârjol și respectarea condițiilor de mediu;- inițiator Primarul 

Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă-d-l Pușcașu Neculai, viceprimar  în cadrul  UAT Pârjol; 

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

   Doamna consilier Biliboc Iuțica-arată că măsurile prezentate sunt bine venite,dar 

întrebă cum pot fi puse în practică? 

   Domnul consilier Nistor Neculai-completează :prin luarea de măsuri. 

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

           Proiectul de hotărâre privind aprbarea obligațiilor și responsabilităților care revin 

instituțiilor publice ,agenților economici ,cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei 

Pârjol și respectarea condițiilor de mediu; 

   Se aprobă cu 12  voturi pentru,  din cei  12  consilieri prezenți. 

 

    Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat 

familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 

30.06.2021,domiciliază pe raza comunei și localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat 

de acest sprijin;– inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă doamna Spătaru 

Margareta secretar general  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 sprijinul financiar acordat familiilorcare au împlinit 50 de 

ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 30.06.2021,domiciliază pe raza comunei 

și localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin; 

          Se aprobă cu 12  voturi pentru,  din cei  12 consilieri prezenți. 

 Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție  și de asigurare a 

cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție”Reabilitare,modernizare și 

dotare Școala Generală Tărâța,comuna Pârjol,județul Bacău”;– inițiator Primarul Comunei – 

dl. Vasile Lupu;prezintă-d-na Bocancea Viorica, refernt superior  în cadrul UAT Pârjol; 

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

          Domnul consilier Laslău Marcel-întreabă care este diferența de bani,care trebuie 

plătită? 

          Domnul consilier Borto Iosif –arată că suma este prea mare,conform cifrelor 

prezentate. 

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



Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după 

încheierea contractelor de achiziție  și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru 

obiectivul de investiție”Reabilitare,modernizare și dotare Școala Generală Tărâța,comuna 

Pârjol,județul Bacău”; 

 

         Se aprobă cu 11 voturi pentru,1vot abținere (Biliboc Iuțica)    din cei  12   consilieri 

prezenți. 

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

unui imobil cu nr. cadastral 61176 în suprafață de 1319 m.p. și a unui imobil cu nr. cadastral 

61420 în suprafață de 2855 m.p. situate în sat Pârjol,comuna Pârjol,județul Bacău în câte 

două loturi fiecare 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 61176 

în suprafață de 1319 m.p. și a unui imobil cu nr. cadastral 61420 în suprafață de 2855 m.p. 

situate în sat Pârjol,comuna Pârjol,județul Bacău în câte două loturi fiecare și înscrierea în 

cartea funciară  

 

           Se aprobă cu 12  voturi pentru,  din cei  12  consilieri prezenți.    

   Punctul 8 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor 

deosebite pentru care se acordă ajutoarele  de urgență din bugetul local al comunei Pârjol;– 

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

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 stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă 

ajutoarele  de urgență din bugetul local al comunei Pârjol; 

 

       Se aprobă cu 12 voturi pentru,  din cei  12   consilieri prezenți. 

  Punctul nr.9 de pe ordinea de zi.Proiect de hotărâre privind neasumarea 

responsabilității organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 



achiziționrea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la 

nivelul UAT comuna Pârjol;- 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 ? 

          Domnul consilier Nistor Neculai-întreabă la ce se referă neasumarea 

responsabilității,pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea 

măsurilor educative. 

         Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian,consilier principal în cadrul UAT Pârjol-arată că 

instituțiile de învățământ la nivelul UAT comuna Pârjol,își achiziționează singuri produsele 

sau prestarea de servicii . 

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

Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționrea produselor și prestarea de 

servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT comuna Pârjol; 

 

           Se aprobă cu 11  voturi pentru,1 vot împotrivă (Biliboc Iuțica)  din cei  12  consilieri 

prezenți. 

   Punctul 10 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului 

reprezentantului legal al UAT comuna Pârjol,pentru ședința Adunării Generale a Asociației 

de dezvoltare Intercomunitară Bacău,convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru 

ședințșa Aunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A din 

28.06.2021;– inițiator Primarul Comunei – dl. Vasile Lupu;prezintă-d-l Cojocaru Dimitrie-

Lucian,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 stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT 

comuna Pârjol,pentru ședința Adunării Generale a Asociației de dezvoltare Intercomunitară 

Bacău,convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședințșa Aunării Generale a 

Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A din 28.06.2021; 

 

       Se aprobă cu 12 voturi pentru,  din cei  12   consilieri prezenți. 

            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  23.06.2021. 

               

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

              Consilier, Pășescu Irinel                                                Margareta Spătaru 

 


