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                                                                  PROCES  - VERBAL 

      Încheiat  astăzi  25.11.2021 în ședința extraordinară de indata a Consiliului Local al comunei  

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

 Doamna consilier Biliboc Iutica Elena 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.176/20.08.2021  a Primarului 

comunei Pârjol,  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local, ședința este statutară și își 

poate începe lucrările.   

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință,  dă citire ordinii de zi: 

 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al U.A.T. comuna Parjol, judetul 

Bacau; 

            2.Proiect de hotarare privind modificare HCL  nr.66/2020 privind instituirea unor facilitati 

fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale 

restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de catre contribu 

abilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Pârjol;   

            3,Proiect de hotsrare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT ,comuna 

Pârjol pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau ,  

S.A.din06.12.2021 ;                                             

         4.Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune si aprobare a caietului de 

sarcini si regulamentului Serviciului de iluminat public al comunei Pârjol; 

        5.Diverse.  

Doamna consilier Biliboc Iutica- Elena 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  29.10.2021 cu  15 voturi pentru, din 15 

consilieri prezenți. 

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, de pe ordinea de zi și susține celelalte 



proiecte de hotarare  sa fie adoptate  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 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. 

Doamna Otilia Purcaru, presedinta Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, 

munca si protectie sociala, activitati social-culturale, culte si protectia copiilor: Comisia de 

specialitate avizeaza favorabil proiectele de hotarare supuse dezbaterii in cadrul comisiei si sustine 

adoptarea in forma in care au fost redactate in conformitate cu prevederile art.125 si art.136 din 

O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Adminbistrativ. 

 Proiectele înscrise pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate 

ale consiliului local Pârjol. 

Se supun spre aprobare procesele verbale de la sedintele anterioare. 

Se voteaza cu 15 voturi din cei 15 consilieri prezenti. 

 Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al U.A.T. 

comuna Parjol, judetul Bacau;-prezinta doamna consilier principal ,Handoca Pustianu Maria 

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință- daca sunt intrebari? 

Nu sunt 

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință: supun la vot: Proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al U.A.T. comuna Parjol, judetul Bacau;  

Se aproba cu 15 voturi din cei 15consilieri prezenti. 

 

   Punctul nr.2 de pe ordinea de zi :Proiect de hotarare privind modificare HCL  nr.66/2020 

privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 

obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de catre 

contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Pârjol;  -prezinta doamna Margareta 

Spataru. 

Doamna consilier Biliboc Iutica- Elena președinte de ședință- daca sunt intrebari? 

Domnul consilier Borto Iosif , intreaba in ce consta proiectul si cine sunt  beneficiarii? 

Doamna Margareta Spataru ,: promovarea acestui proiect are la baza unele masuri fiscale prin care a 

fost prelungită,pentru perioada 1 aprilie 2021- 31 ianuarie 2022 aplicabilitatea procedurii de anulare a 

accesoriilor reglementate de  O.U.G. 69/2020, prelungirea termenului  de aplicare a majorărilor la 

restanțieri persoane fizice și juridice, revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței în 

special contribuabililor afectați de criza SARS-CoV-2.  

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință- daca sunt intrebari? 



Nu sunt 

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință: supun la vot Proiectul de hotarare 

privind modificare HCL  nr.66/2020 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii 

de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, 

datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei 

Pârjol; 

Se voteaza cu 13 voturi pentru si doua abtineri.(Pasescu Irinel si Buhosu Daniela) 

         Punctul nr.3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului 

reprezentantului legal al UAT ,comuna Pârjol pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a 

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau ,  S.A.din 06.12.2021 . –prezinta-doamna consilier Bajora 

Anca; 

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință,- daca sunt intrebari? 

Nu sunt, 

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință: supun la vot Proiectul de hotarare 

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT ,comuna Pârjol pentru sedinta Adunarii 

Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau ,  S.A.din 06.12.2021 . 

Se aproba cu 15 voturi pentru din cei 15consilieri prezenti. 

         Punctul nr.4 de pe ordinea de zi.Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune 

si aprobare a caietului de sarcini si regulamentului Serviciului de iluminat public al comunei Pârjol:  

–prezinta doamna Bajora Anca       

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință,- daca sunt intrebari? 

Domnul consilier Pasescu Irinel,-in ce consta modernizarea  iluminatului public? 

Doamna Bajora Anca: modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficienței energetice 

si a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public,montarea de lampi care au un 

consum mai  scazut de curent electric, se va reduce consumul . 

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena președinte de ședință: supun la vot: Proiectul de hotarare 

privind stabilirea modalitatii de gestiune si aprobare a caietului de sarcini si regulamentului 

Serviciului de iluminat public al comunei Pârjol:  

Se aproba cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenti. 

Diverse: nu sunt. 

Doamna consilier Biliboc Iutica Elena ,președinte de ședință: 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi declar inchisa sedinta ordinara  a 

consiliului local din data de 25.11.2021 

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

              Consilier, Biliboc Iutica- Elena                                 Margareta Spataru                                      



 


