ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PÂRJOL
CONSILIUL LOCAL
Nr. 4339 / 13.09.2019
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 12 SEPTEMBRIE 2019 în ședința extraordinară a Consiliului Local al
comunei Pârjol, județul Bacău, la care participă 14 consilieri din cei 15 consilieri care compun
Consiliul local, 1 consilier fiind absent motivat.
Ședința este deschisă de d-l Comârlău Costel, președintele de ședință,
Domnilor consilieri,
În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. 2 litera a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ ați fost convocați în ședință extraordinară prin dispoziția nr.
280/10.09.2019 a primarului comunei Pârjol, fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului
local, ședința este statutară și își poate începe lucrările.
Doamna secretar general Spătaru Margareta, secretar al U.A.T. Pârjol :
Având în vedere prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ supun spre aprobare procesul verbal de ședință din data de 29 august 2019, fiind
publicat pe site-ul instituției și afișat la avizier. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se
abține?
Se aprobă cu 14 voturi din 14 consilieri prezenți.
Domnul primar Lupu Vasile dă citire ordinii de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Băsăști și
Parohia Ortodoxă Hăineala.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării de reparații căi pietonale incintă Școala
Pustiana din Comuna Pârjol.
3. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pârjol în cadrul
Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității ale Școlii Gimnaziale Pârjol
pentru anul 2019 -2020.
4. 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 Școală Generală Tărâța, Comuna Pârjol, județul Bacău”.

Domnul primar Lupu Vasile: 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 extraordinare din 12.09.2019 cu 14 voturi din 14
consilieri prezenți.
Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dău cuvântul domnului
Pășescu Irinel, președintele Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, protecția copilului, domnului Eriș Mihai secretarul Comisiei pentru activități
economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, pentru a prezenta Rapoartele de
avizare ale Proiectelor de hotărâre aprobate.
Propun să trecem la:
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin
financiar pentru Parohia Ortodoxă Băsăști și Parohia Ortodoxă Hăineala.
Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian, consilier achiziții publice, prezintă proiectul de hotărâre de la
punctul nr.1 de pe ordinea de zi și expune necesitatea adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local
Pârjol privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Băsăști și Parohia Ortodoxă
Hăineală.Pentru Biserica din Parohia Ortodoxă Băsăști este necesar refacerea integrală a acoperișului.
Deși inițial, prin proiectul de hotărâre, s-a propus suma de 150.000 lei, în urma ultimelor discuții purtate
cu reprezentantul Parohiei Băsăști, după efectuarea unei evaluari de către o firmă de construcții, suma
necesară este de 260.000 lei. Pentru Biserica din Parohia Ortodoxă Hăineală sunt necesare ample lucrări
de renovare la interior( lucrări de subzidire, drenaj interior, refacere șapă, izolații etc) în caz contrar
existând riscul prăbușirii bisericii. Deși inițial, prin proiectul de hotărâre, s-a propus suma de 120.000 lei,
în urma ultimelor discuții purtate cu reprezentantul Parohiei Hăineală, după efectuarea unei evaluari de
către o firmă de construcții, suma necesară este de 150.000 lei.Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian mai
arată ca a fost făcută solicitare la Guvern pentru fondurile necesare acestor lucrări și speră că se vor
aloca către bugetul local.
Domnul primar Vasile Lupu propune modificarea proiectului de hotărâre și majorarea sprijinului
financiar pentru Parohia Ortodoxă Băsăști, de la 150.000 lei la 260.000 lei, și pentru Parohia Ortodoxă
Hăineala, de la 120.000 lei la 150.000 lei, în vederea realizării lucrărilor de renovare și reabilitare.

Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări?
Discuții?
Domnul consilier Pășescu Irinel : Ar trebui ca aceste lucrări să se facă cu o firmă de construcții
care să ofere garanție pentru lucrările efectuate. De asemenea sunt necesare lucrări de
reparații și la Biserica din satul Pârjol.
Domnul primar Vasile Lupu : Toate lucrările se vor face cu firme de construcții.
Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Băsăști și
Parohia Ortodoxă Hăineala.

Se aprobă cu 14 voturi din 14 consilieri prezenți.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării de reparații
căi pietonale incintă Școala Pustiana din Comuna Pârjol.
Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian, consilier achiziții publice, prezintă proiectul de hotărâre de la
punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și expune necesitatea adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local
Pârjol privind efectuarea de reparații la căile pietonale din incinta Școlii Pustiana din Comuna Pârjol.
Căile pietonale din incinta Școlii Pustiana din Comuna Pârjol sunt într-o stare precară, care pot pune în
pericol sănătatea și integritatea fizică a elevilor, fiind absolut necesar efectuarea urgentă de reparații la
căile pietonale până la apariția sezonului rece 2019. Suma necesară acestor lucrări este de 16.500 lei.

Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări?
Discuții?
Domnul consilier Pășescu Irinel : Ce se va repara mai exact ?
Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian: Se vor efectua lucrări de reparații la aleea de la intrare până
la centrală.
Domnul consilier Horonceanu Alexandru : Există autorizații ISU pentru școli ?
Doamna Viorica Bocancea, referent urbanism : Școlile cu suprafețe sub 600 mp nu au nevoie
de autorizații ISU. Procedura de obținere a autorizațiilor ISU este una anevoiasă și implică
costuri ridicate, însă la Școala Generală din Satul Tărâța, care se află în proces de renovarea, va
avea autorizație ISU.
Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării de reparații căi pietonale incintă Școala
Pustiana din Comuna Pârjol.

Se aprobă cu 14 voturi din 14 consilieri prezenți.
Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Proiect de Hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local Pârjol în cadrul Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și
Asigurare a Calității ale Școlii Gimnaziale Pârjol pentru anul 2019 -2020.
Doamna Spătaru Margareta, secretar general, prezintă proiectul de hotărâre de la punctul nr.3
de pe ordinea de zi și expune necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Local Pârjol în cadrul
Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității ale Școlii Gimnaziale Pârjol
pentru anul 2019 -2020, având în vedere solicitările primite în acest sens și în conformitate cu
prevederile legale.
În urma discuțiilor, pentru Consiliului de Administrație se propune dl. Consilier Pășescu Irinel și
dna Consilier Pruteanu Lora, pentru Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității se propune dl. Consilier
Diac Irinel.

Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări?
Discuții?
Nu sunt
Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de Hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local Pârjol în cadrul
Consiliului de Administrație și Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității ale Școlii Gimnaziale Pârjol
pentru anul 2019 -2020.

Se aprobă cu 14 voturi din 14 consilieri prezenți.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la
bugetul local pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, Modernizare și Dotare Școală Generală Tărâța,
Comuna Pârjol, județul Bacău”.
Doamna Bocancea Viorica, referent urbanism, prezintă proiectul de hotărâre de la punctul
nr.4 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri de consiliul local pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform devizului atașat pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare, Modernizare și Dotare Școală Generală Tărâța, Comuna Pârjol, județul Bacău”,
având în vedere modificările intervenite prin OUG 114/2019 în domeniul construcțiilor.

Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări?
Discuții?
Domnul consilier Pășescu Irinel arată că la finalizarea acestui obiectiv de investiție ar fi
indicat să se realizeaze și un teren de sport precum și amenajarea spațiului aferent incintei
școlii.
Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian arată că a fost depusă documentația pentru realizarea
a două săli de sport în comună, la școala Pârjol și Pustiana, și că la finalizarea școlii Tărâța se vor
lua măsuri pentru un teren de sport și loc de joacă.
Domnul primar Vasile Lupu arată că în luna noiembrie se vor demara lucrările pentru
realizarea parcului pentru copii cu loc de joacă, oferit ca sponsorizare.
Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: Supun la vot
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 Școală Generală Tărâța, Comuna Pârjol, județul Bacău”.

Se aprobă cu 14 voturi din 14 consilieri prezenți.

DIVERSE :
Domnul consilier Horonceanu Alexandru susține că trebuie făcute lucrări de toaletare a
vegetației la terenul pârloagă care duce la sonda de la Tărâța.
Domnul viceprimar Eriș Mihai arată că se vor lua măsurile solicitate.
Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele de
pe ordinea de zi declar închisă ședința extraordinară a consiliului local din data de 12.09.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

Consilier, Comârlău Costel

Margareta Spătaru

