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        Încheiat  astăzi  21 aprilie  2017  în  ședința ordinară de lucru  a Consiliului local  al 

comunei  Pîrjol ,județul  Bacău, la care participă 11 consilieri din cei 15 consilieri care compun 

Consiliul local, d-nii  Ivu Costică  Iulian,Pășescu Irinel șiAlexandrescu Ion, Ardeleanu Ion,  lipsind 

motivat. 

 Ședința  este deschisă de d-na  Pruteanu Lora  ,președintele de ședință ,care arată  

că  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local ședința este statutară și  își poate  

începe lucrările  și dă cuvântul  Primarului  comunei  pentru a prezenta proiectul ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind  decontarea de  către ADIS Bacău către Compania ROMPREST SA 

tariful unic de 317,73 ron/tonă fără tva. Pentru colectarea deșeurilor municipal din mediul 

urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipal din 

județul Bacău. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de 

urgență. 

     Doamna consilieră  Pruteanu  Lora ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii 

de zi  al ședinței de astăzi. Se aprobă cu  11 voturi 

      Punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind  decontarea de  către ADIS Bacău 

către Compania ROMPREST SA tariful unic de 317,73 ron/tonă fără tva. Pentru colectarea 

deșeurilor municipal din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor 

de deșeuri municipal din județul Bacău. 

     Inițiator :Primarul comunei   Pîrjol. 

Domnul viceprimar,Eriș  Mihai ,  prezintă Proiectul  de hotărâre privind  decontarea de  către 

ADIS Bacău către Compania ROMPREST SA tariful unic de 317,73 ron/tonă fără tva. Pentru 

colectarea deșeurilor municipal din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării 

instalațiilor de deșeuri municipal din județul Bacău. 

 



Doamna  consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Doamna consilieră  Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de 

specialitate pentru a prezenta raportul : 

Domnul consilier Florea Costel,secretarul Comisiei economice: Comisia formată din Ivu 

Costică Iulian- președinte, Florea Costel –secretar, Eriș Mihai, Coșa Ciprian și Alexandrescu Ion –

membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, a procedat la 

verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil 

proiectul de hotărâre, cu  5  voturi. 

Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de hotărâre 

privind  decontarea de  către ADIS Bacău către Compania ROMPREST SA tariful unic de 317,73 

ron/tonă fără tva. Pentru colectarea deșeurilor municipal din mediul urban în perioada de 

tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipal din județul Bacău. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind  decontarea de  către ADIS Bacău către 
Compania ROMPREST SA tariful unic de 317,73 ron/tonă fără tva. Pentru colectarea deșeurilor 
municipal din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri 
municipal din județul Bacău cu  11 voturi. 
      Punctul 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea situațiilor deosebite 

pentru acordarea unor ajutoare de urgență. 

     Inițiator : Primarul comunei   Pîrjol. 

   Domnul secretar,Neculai  Nistor,prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor 

deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență. 

Doamna  consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Marian  Maricel: dacă se pot acorda ajutoare de urgență și 

persoanelor care fac dializă și pentru copii care au merite deosebite la învățătură. 

Domnul secretar,Neculai  Nistor :proiectul de hotărâre se referă la ajutoarele de 

urgență, sigur că se pot acorda și pentru cei cu dializă, sunt 5 peroane pe toată comuna, dar 

trebuie  întocmit anchetă socială de către asistența socială și întradevăr persoanele care sunt 

fără venituri sau alte urgențe așa cum  prevede în anexă iar  pentru acordarea unui sprijin 

financiar de merit trebuie întocmit un alt proiect de hotărâre  la inițiativa directorilor de școală ,  

ca să nu fie imputate sumele respective de către Curtea de Conturi, având în vedere faptul că 

școlile au buget separat trebuie să aprobe în Consiliul de administrație al școlii inițiativa de a se 

acorda aceste ajutoare de merit pentru elevi. 



Doamna consilieră  Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de 

specialitate pentru a prezenta raportul : 

Domnul consilier Florea Costel,secretarul Comisiei economice: Comisia formată din Ivu 

Costică Iulian- președinte, Florea Costel –secretar, Eriș Mihai, Coșa Ciprian și Alexandrescu Ion –

membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, a procedat la 

verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil 

proiectul de hotărâre, cu  5  voturi. 

Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de hotărâre  

privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea situațiilor deosebite pentru 
acordarea unor ajutoare de urgență cu 11 voturi. 

Doamna consilieră  Pruteanu  Lora , președinte de ședință: fiind epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi propun să trecem la diverse și să dăm cuvântul  persoanelor 
prezente la ședință . 

Domnul   Vrânceanu  Irinel, locuitor al comunei Pîrjol: fiind locatarul blocului nr.1 , ne-

am prezentat mai multe persoane  ca să discutăm despre canalizarea de la blocuri și de faptul 

că am fost înștiințați cu privire la suspendarea canalizării, să vedem ce soluții sunt și care sunt  

variantele  legale pentru rezolvarea situației. 

Domnul primar,Lupu Vasile: trebuie găsită o soluție în ceea ce privește canalizarea de la 

blocuri, am fost avertizați de către Agenția de  Mediu cu amendă dacă nu  închidem 

canalizarea.Este necesară  contractarea  unei  firme autorizate  care să monteze o fosă septică 

de 50 m.c. și să facă vidanjarea la o perioadă de timp,  să se facă un tabel cu  gospodăriile 

racordate la canalizare  care să contribuie la toate cheltuielile necesare achiziționării și 

contractării acestui serviciu. Noi, ca instituție , nu ne putem implica financiar deoarece nu este 

legal, avem depus un  proiect  pentru  canalizare și așteptăm răspunsul dacă se aprobă . 

Doamna  consilieră  Pruteanu Lora: Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de  zi 

precum și cele de la diverse  declar închisă ședința de consiliu din data de 21.04.2017. 

   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                        SECRETAR, 

Consilier ,Pruteanu  Lora                                            jr.Neculai  Nistor 

 

 


