
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL  LOCAL  PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat  astăzi   23 FEBRUARIE  2017 în  ședința  ordinară a Consiliului  local 

al comunei  Pîrjol,județul Bacău. 

        Dl. secretar jr. Neculai Nistor, deschide ședința și arată că, în conformitate cu prevederile 

art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

domnii consilieri au fost convocați pentru astăzi 23.02.2017. 

    Ședința este convocată prin Dispoziția nr. 44/2017 al  Primarului  comunei Pîrjol și este legal 

constituită, fiind prezenți    14  consilieri locali, dl. Eriș Mihai,viceprimar și consilier lipsind 

motivat. 

   Domnul secretar jr. Neculai Nistor: Dau  cuvântul  domnului consilier  Diac Irinel   –președinte 

de ședință , pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce lucrările  ședinței . 

     Domnul consilier  Diac Irinel,președinte de ședință  :  Așa cum ați luat la cunoștință din 

convocare și din ședințele Comisiilor de specialitate, ședința Consiliului local de astăzi are 

următoarea  ordine de zi: 

1. Proiect de hotarâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local al comunei Pîrjol,judeţul Bacău. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă ,beneficiare de venit minim garantat 
pentru anul 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei pe drumurile publice 
comunale  Pîrjol , judeţul Bacău,a autovehiculelor  cu masa maximă autorizată mai 
mare de 7,6 tone. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul A.D.I.B. 
Bacău. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi , 
după actualizarea  TVA  19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru investitţia 
2015 Modernizare drum comunal DC 183 Pîrjol – Băhnăşeni. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi  
după modificarea TVA -19%  începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru 
asigurarea funanţării pentru investiţia Amenajare punţi pietonale ,comuna 
Pîrjol,judeţul Bacău. 



7. Proiect de hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi 
,diupă modificarea TVA de 19 % începînd cu data de 1 ianuarie 2017 pentru 
finanţarea investiţiei Modernizare drumuri locale în satele Pîrjol  şi Pustiana 
,comuna Pîrjol , judeţul Bacău. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi , 
după modificarea TVA de 19 % începînd cu data de 1 ianuarie  2017 ,pentru 
asigurarea finanţării investitiţiei”Pod peste râul Tazlău , în comuna Pîrjol,judeţul 
Bacău.(pod Băseşti Hăineala).      
Domnul consilier  Diac  Irinel ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii 

de zi  al ședinței de astăzi . 

Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare  din 23.02.2017 cu 14 voturi. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: Având în vedere faptul  că s-a 

finalizat întocmirea  Devizului general pentru modernizarea școlii din satul Tărâța supun la vot 

introducerea unui  nou Proiect de hotărâre pe ordinea de zi la punctul 9 și anume: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția 

Reabilitare,modernizare și dotare școală generală Tărâța,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

 Se aprobă cu 14 voturi. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarâre privind  aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Pîrjol,judeţul Bacău. 
Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

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

regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Pîrjol,județul Bacău. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Horonceanu Alexandru – dacă se pot schimba membrii 

comisiilor de specialitate pe parcursul celor 4 ani de mandat? 

Domnul secretar,Neculai Nistor- se poate iniția un proiect de hotărâre privind 

modificarea componenței comisiilor de specialitate, se supune la vot  în ședința de consiliu. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele : 

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 în forma prezentată. 

 



Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei 

Pîrjol,județul Bacău. 

    Se aprobă Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local al comunei Pîrjol,județul Bacău,cu 14 voturi . 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă ,beneficiare de venit minim 
garantat pentru anul 2017. 
      Inițiator : Primarul comunei Pîrjol. 

    Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

  Domnul consilier Horonceanu Alexandru: cine răspunde de beneficiarii de ajutor social 

și de lucrările care le fac în satul Pîrjol  deoarece s-au strâns semnături pentru susținerea unui 

partid politic de la beneficiar  și au fost amenințați că dacă nu semnează li se va tăia dosarul de 

ajutor social. 

Domnul consilier Pășescu  Irinel: să se facă un tabel cu câte o echipă de la ajutor social 

în fiecare sat, să se lucreze pe echipe ca  lucrările care le fac să fie responsabil șeful de echipă și 

să raspundă pentru fiecare lucrare. Foarte mulți cetățeni apți de muncă s-au obișnuit ca cei de 

la ajutor social să le curețe șanțurile,  dar nici beneficiarii de ajutor social nu  au obligația de a 

curăța acolo unde este locuit  

Domnul consilier Coșa Sorin- drumul în satul Bărnești și în satul Hăineala la urcare este 

foarte  deteriorate, dl. viceprimar ar trebui să fie prezent în  toate satele  din comună  nu numai 

în satele Pîrjol și Pustiana.Să se facă  un proiect de hotărâre cu responsabilii pe fiecare sat 

împreună cu un consilier care să  răspundă de  prezența la muncă și de munca efectuată de 

către beneficiarii de ajutor social. 

Domnul consilier Florea Costel-  să existe o colaborare între primărie și consilieri, 

beneficiarii de ajutor social să-și efectueze orele de muncă iar dacă  refuză acest lucru   să se 

propună suspendarea dosarului. 

Domnul consiler Ardeleanu Ion- să fie o colaborare mai bună între Oficiul forței de 

muncă și primărie, să se ofere locuri de muncă pentru beneficiari de ajutor social iar dacă 

refuză două locuri de muncă să se propună anularea dosarului de ajutor social ,  sunt foarte 

mulți beneficiari cu 4 copii care preferă să stea acasă ca  beneficiar de ajutor social deaorece nu 

are nici o raspundere si refuză alte locuri de muncă. 

Domnul consilier Diac  Irinel –  să se înceapă activitățile de curățenie și înfrumusețare a 

comunei, să fie înștiințați cetățenii comunei  prin adrese afișate și trimise la parohiile din 



comună , ca să-și curețe șanțurile precum și zona verde din fața locuinței, să  curețe și să  

văruiască copacii iar cei care refuză acest lucru să fie amendați. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele 
apte de muncă ,beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017. 

Se aprobă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pentru persoanele apte de muncă ,beneficiare de venit minim garantat pentru 
anul 2017 cu 14 voturi. 

   Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei 
pe drumurile publice comunale  Pîrjol , judeţul Bacău,a autovehiculelor  cu masa maximă 
autorizată mai mare de 7,6 tone. 

           Inițiator: Primarul comunei Pîrjol 
Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Horonceanu Alexandru:   cei care au taiat pădurea au plecat și nu au 

achitat nici o sumă de bani pentru drumurile comunale, au deteriorat islazul comunal cu 

utilajele folosite , este vina  primăriei că nu s-au făcut retrocedările de pădure către populația 

comunei care are documente și în mod legal trebuia să intre în posesia proprietarilor, nu s-a 

ținut cont de islazurile comunale care sunt ocupate de către cetățeni,  au o suprafață de 500 

m.p. în acte  iar în realitate au peste 1000 m.p. teren ocupat abuziv, fără so fie obligați so 

plătească o taxă de închiriere spațiu pentru fiecare m.p. ocupat, dl. Borto Iosif are în  acte 

prevăzută o suprafață de teren pe cel care este amplasată clădirea (cea din fața primăriei)iar în 

realitate a ocupat o suprafață mare de teren illegal și nu se ia nici o măsură de către 

conducerea instituției , țevile care erau depozitate în grajdul primăriei au fost luate de către el 

și confecționate garduri pentru  împrejmuirea terenului proprietate. Cine răspunde de recepția 

lucrărilor efectuate de către firma care a refăcut drumurile comunale și cine face parte din 

comisia de recepție a lucrărilor. 

Domnul primar, Lupu Vasile: pentru orice lucrare care se face din banul public este 

angajat un diriginte de șantier  autorizat care  răspunde de calitatea lucrării și de respectarea  



proiectului în baza căreia se face o lucrare, fiind specialist în domeniu face și procesele verbale 

de recepție a lucrărilor fiind direct răspunzător iar din  comisia de recepție  a lucrărilor  fac 

parte salariați din cadrul instituției numiți prindr-o dispoziție al primarului . 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată.  

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de hotărâre 
privind reglementarea circulaţiei pe drumurile publice comunale  Pîrjol , judeţul Bacău,a 
autovehiculelor  cu masa maximă autorizată mai mare de 7,6 tone. 

 Se aprobă Proiectul  de hotărâre privind reglementarea circulaţiei pe drumurile publice 
comunale  Pîrjol , judeţul Bacău,a autovehiculelor  cu masa maximă autorizată mai mare de 7,6 
tone cu 14 voturi. 

 
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 

anuale la patrimoniul A.D.I.B. Bacău. 
Inițiator : Primarul comunei Pîrjol. 

    Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul A.D.I.B. Bacău. 



Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 
A.D.I.B. Bacău. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizaţi , după actualizarea  TVA  19% începând cu data de 1 ianuarie 
2017 pentru investitţia 2015 Modernizare drum comunal DC 183 Pîrjol – Băhnăşeni. 

Inițiator:Primarul comunei Pîrjol. 
Doamna Bocancea Viorica, tehnician urbanism în cadrul Primăriei comunei Pîrjol 

prezintă Proiectele de hotărâri de la punctele 5, 6,7 și 8 de pe ordinea  zi cu precizarea că s-a 
modificat tva-ul de la 20% la 19% iar valorile pentru investiții scad cu un procent de 1%, din 
cauza asta trebuie actualizați indicatorii tehnico economici la lucrările de investitii. 

    Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi , după actualizarea  TVA  
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru investitţia 2015 Modernizare drum comunal DC 
183 Pîrjol – Băhnăşeni. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi , după actualizarea  TVA  19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru investitţia 
2015 Modernizare drum comunal DC 183 Pîrjol – Băhnăşeni cu 14 voturi. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați după modificarea TVA-19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 
pentru asigurarea finanțării pentru investiția Amenajare punți pietonale,comuna Pîrjol,județul 
Bacău. 

Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 
Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată.  

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după modificarea TVA-
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru asigurarea finanțării pentru investiția 
Amenajare punți pietonale,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați după modificarea TVA-19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru asigurarea 
finanțării pentru investiția Amenajare punți pietonale,comuna Pîrjol,județul Bacău cu 14 voturi. 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărîre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici actualizaţi ,diupă modificarea TVA de 19 % începînd cu data de 1 ianuarie 
2017 pentru finanţarea investiţiei Modernizare drumuri locale în satele Pîrjol  şi Pustiana 
,comuna Pîrjol , judeţul Bacău. 

Inițiator: primarul comunei Pîrjol. 
Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată.  

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul  de hotărîre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi ,diupă modificarea TVA de 19 % 
începînd cu data de 1 ianuarie 2017 pentru finanţarea investiţiei Modernizare drumuri locale în 
satele Pîrjol  şi Pustiana ,comuna Pîrjol , judeţul Bacău. 

 
Se aprobă Proiectul  de hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 

actualizaţi ,după modificarea TVA de 19 % începînd cu data de 1 ianuarie 2017 pentru 
finanţarea investiţiei Modernizare drumuri locale în satele Pîrjol  şi Pustiana ,comuna Pîrjol , 
judeţul Bacău cu 14 voturi. 

 
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico economici actualizaţi , după modificarea TVA de 19 % începînd cu data de 1 ianuarie  
2017 ,pentru asigurarea finanţării investitiţiei”Pod peste râul Tazlău , în comuna Pîrjol,judeţul 
Bacău.(pod Băseşti Hăineala).      

Inițiator:Primarul comunei Pîrjol 



Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată.  

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul  de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi , după modificarea TVA 
de 19 % începînd cu data de 1 ianuarie  2017 ,pentru asigurarea finanţării investitiţiei”Pod peste 
râul Tazlău , în comuna Pîrjol,judeţul Bacău.(pod Băseşti Hăineala).      

 
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 

actualizaţi , după modificarea TVA de 19 % începînd cu data de 1 ianuarie  2017 ,pentru 
asigurarea finanţării investitiţiei”Pod peste râul Tazlău , în comuna Pîrjol,judeţul Bacău.(pod 
Băseşti Hăineala) cu 14 voturi.   

Punctul 9 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico economici pentru investiția Reabilitare,modernizare și dotare școală generală 

Tărâța,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

Inițiator:Primarul comunei Pîrjol 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de 

specialitate pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –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 în forma prezentată.  

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot  Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția 

Reabilitare,modernizare și dotare școală generală Tărâța,comuna Pîrjol,județul Bacău. 



Se aprobă Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
pentru investiția Reabilitare,modernizare și dotare școală generală Tărâța,comuna Pîrjol,județul 
Bacău cu 14 voturi. 

Domnul primar, Lupu Vasile :acestea sunt proiectele propuse pentru a fi depuse  
pentru finanțare, anul acesta sunt prioritare proiectele privind școlile ,grădinițele și 
asezămintele culturale, doresc să demarez aceste proiecte 

 
Domnul consilier Diac   Irinel, președinte de ședință: fiind epuizate toate punctele 

de pe ordinea de zi propun să trecem la diverse, fiind și câțiva cetățeni care participă la ședință 
și vor să ia cuvântul. 

Domnul Petrică Cristian, locuitor al satului Pustiana:de ce   sunt amenințați cei care 
au oprit tăierea pădurilor și care au semnat  tabelul cu întocmirea de dosare penale, noi nu am 
fost violenți ci doar am oprit o ilegalitate făcută de către ocolul Silvic Moinești,  pe islazul 
Pustiana sunt mari suprafețe de islaz ocupat în mod abuziv de către cetățenii care locuiesc 
acolo,  ei o documente pe o suprafață de 500 m.p. și în realitate au peste 1000 m.p., vreau și eu 
o suprafață de islaz sa-l ocup și o să plătesc cât plătesc și cei care dețin ilegal aceste suprafețe 
de teren, să se ia măsuri si să fie puși să plătească chirie pe aceste suprafețe de teren. 

Domnul secretar,Neculai Nistor: sesizarea  depusă de către cetățeni  privind 
tăierea ilegală a pădurilor a fost dusă la Instituția Prefectului-județul Bacău de  unde ni s-a 
comunicat că a fost transmisă spre soluționare către IPJ Bacău, iar raspunsul de la IPJ  Bacău a 
fost comunicat către cetățeni și afișat la sediul  primăriei,  autorizația de exploatare a lemnului  
a fost eliberat de către Ocolul Silvic Moinești precum și alte documente anexă , noi ca instituție 
am fost înștiințați că se fac exploatări de masă lemnoasă  pe teritoriul comunei Pîrjol, neavând 
alte competențe în acest sens, nu  am semnat nici un document deoarece nu suntem 
proprietari de pădure.Să se depună o altă sesizare în care să precizați că nu sunteți mulțumiți 
de răspunsul dat de  IPJ Bacău și că doriți repartizarea de lemn foc către populație ca să putem 
lua legătura cu Ocolul Silvic Moinești. 

Domnul  Matieș Neculai,locuitor al satului Pustiana: nu suntem de acord cu 
răspunsul care l-a dat IPJ Bacău, în ceea ce privește tăierea ilegală a pădurilor din satele 
Pustiana și Cîmpeni, noi vrem să schimbăm legea privind tăierea pădurilor așa cum cei de la 
București au obținut anularea  O.U.G. nr.13/2017 așa vrem și noi la  nivel local să facem, să 
interzicem tăierea în masă a pădurilor. 

Domnul Horonceanu Alexandru,consilier: așa cum am discutat cu reprezentanții 
Ocolului Silvic Moinești privind repartizarea de lemn de foc către populație deoarece populația 
are prioritate, au spus că replantarea se face natural  iar dacă oile sau caprele trec pe acolo, nu 
o să mai crească nici un copac, noi suntem reprezentanții cetățenilor în cadrul Consiliului local 
Pîrjol și trebuie să ținem cu ei nu să-i amenințăm cu dosare penale pentru faptul că își exprimă 
liber  nemulțumirile, să se renunțe la orgoliile privind partidele politice și să se facă treabă, 
propun ca toate cheltuielile care se fac să se facă  cu aprobarea Consiliului local ca sîă nu fie 
discuții în ceea ce privește cheltuirea  bugetului local. 

Domnul  Marian  Maricel- consilier: reprezentanții Ocolului Silvic Moinești eu spus 
că taie lemn  de peste 100 ani dar acolo au tăiat și lemn de 70 ani ceea ce a fost ilegal, au tăiat 
haotic, au ridicat prețul la lemnele care s-au dat către populație până când populația s-a 
revoltat  și au revenit la alte prețuri pe m.p. de lemn foc. 



    Domnul consilier Alexandrescu Ion : propun ca la aprobarea bugetului local să se 

repartizeze o sumă de bani pentru reamenajarea monumentelor eroilor din toate satele 

componente, să se repare cu  beneficiarii de la ajutorul minim garantat. 

Domnul Ardeleanu Ion ,consilier: în satul Băhnășeni  o firmă  privată a adus lemn de foc 

cu 250 lei/m.c. deci prețurile de la Ocolul Silvic Moinești pentru lemn de foc trebuie să fie mai 

mici ,am depus o sesizare cu eliberarea mai multor documente , când se  eliberează aceste 

documente ? 

Domnul consilier Gogoncea Sorin: propun ca la intrearea pe podul de la Câmpeni și la 

ieșire să fie montate becuri care să lumineze podul. 

Domnul consilier Ivu Costică Iulian: drumul la urcare în satul Hăineala este  nepracticabil 

din cauza noroiului, este foarte greu de urcat cu mașina, ar trebui să mai fie puse câteva mașini 

de balastru. 

Domnul Chițu Ion, locuitor la satului Cîmpeni: utilajul care lucrează la scoaterea lemnului 

din pădure în satul Câmpeni și la firma care exploatează pădurea a trecut pe islaz, a stricat o 

suprafață mare de islaz, persoana care se ocupă cu administrarea islazurilor comunale să ia 

măsuri cu  firma respectivă și să I se interzică deplasarea tafului pe islazul comunal precum și pe 

asfalt sau alte  drumuri comunale. 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de  zi precum și cele de la diverse  declar 

închisă ședința de consiliu din data de 23.02.2017. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR, 

Consilier,Diac   Irinel                            jr.Neculai Nistor 


