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                                                                            PROCES  - VERBAL 

 de desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare a consiliului local Pîrjol din 

data de  27.09.2018. 

       Ședința este deschisă de secretarul comunei. 

      Domnilor consilieri, 

        În conformitate cu dispozițiile art.39, alin.1 din Legea nr.215/2001, ați fost convocați 

pentru astăzi 15 octombrie 2018 în ședință ordinară a consiliului local comunal convocat prin 

dispoziția nr.310 din 21.09.2018 a primarului comunei Pîrjol. Din cei 15 consilieri care 

compun consiliul local sunt prezenți 15 consilieri . 

   Fiind prezenți majoritatea consilierilor,ședința este legal constituită și își poate începe 

lucrările. 

   Având în vedere prevederile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 supun spre aprobare 

procesul verbal încheiat în ședința anterioară, fiind publicat pe site-ul instituției și  afișat la 

avizier. 

  Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Dacă se abține cineva? 

    Procesul verbal de la ședința anterioară a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

   Rog pe dl. Alexandru Horonceanu,președinte al ședinței să preia conducerea lucrărilor. 

Președintele de ședință :  dă citire ordinei de zi :  

1.Prezentarea Deciziei nr.33 din 27.08.2018 emisă de Camera de Conturi-județul Bacău 

pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit încheiat în 

urma acțiunii ”Audit finnciar asupra contului anual de execuție bugetară al UAT” efectuată la 

UAT comuna Pîrjol. 



     Avînd în vedere faptul că s-a primit o adresă de la ADIB Bacău   nr.3734/24.09.2018 prin 

care solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor de apă de 18% 

aferente sistemului de alimentare cu apă a stației de tratare apă  brută Dărmănești.  

   Propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 2  al Proiectului de hotărâre  privind 

aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă 

stație tratare apă brută Dărmănești. Inițiator –Primarul comunei Pîrjol. Aviz comisie. 

Cine este pentru?  Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? A fost aprobat în unanimitate 

de voturi – 15 voturi pentru. 

   Prezintă d-na contabilă  Handoca  Pustianu  Maria 

     Domnul consilier   Alexandru  Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot 

proiectul  ordinii de zi  al ședinței de astăzi . Se aprobă cu  15  voturi. Dau cuvântul 

președintelui comisiei  pentru activități economico- financiare, dl. Ivu Costică Iulian   pentru  

a prezenta Raportul de avizare al  Proiectului de hotărâre aprobat. 

      Punctul 1 de pe ordinea de zi : Prezentarea  Deciziei nr.33 din 27.08.2018 emisă de 

Camera de Conturi-județul Bacău pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate 

în Raportul de audit încheiat în urma acțiunii ”Audit finnciar asupra contului anual de 

execuție bugetară al UAT” efectuată la UAT comuna Pîrjol.  

     Prezintă d-na  Handoca Pustianu Maria, consilier principal în cadrul compartimentului 

contabilitate. 

      Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți 

întrebări? Discuții sau alte propuneri?  

   Punctul 2 de pe ordinea de zi : Proiect  de hotărâre  privind aprobarea nivelului 

pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută 

Dărmănești. Inițiator –Primarul comunei Pîrjol.  

 Prezintă dl. Primar Vasile Lupu: în data de 24.09.2018 s-a înregistrat adresa nr.3734 de la 

ADIB Bacău prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor 

de  apă de  18%  aferente sistemului de alimentare cu apă a stației de tratare apă brută 

Dărmănești pentru a nu pune în pericol demararea la timp a documentației de obținere a 

finanțării  de accesare a Fondurilor Europene prin programul Operațional de Infrastructură 

Mare (POIM) 2014 - 2020 , am inițiat acest proiect de hotărăre.  

            Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți 

întrebări? Discuții.   

     Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente 

sistemului de alimentare cu apă stație tartare brută Dărmănești 



         Se aprobă  Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% 

aferente sistemului de alimentare cu apă stație tartare brută Dărmănești  cu 15 voturi pentru 

din 15 consilieri prezenți. 

  Președinte de ședință:  avînd în vedere faptul că  3 luni consecutiv am fost președinte de 

ședință ales,   vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință. 

   Domnul  Ion Alexandrescu: propun să fiu eu președinte de ședință pentru următoarele 3 

luni. Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     

Domnul  consilier  Alexandru Horonceanu   ,președinte  de  ședință:  Fiind  epuizate  

toate  punctele de pe ordinea de zi,  declar  închisă  ședința  ordinară din data de  27  

septembrie 2018 . 
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