ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
U.A.T. COMUNA PÂRJOL
CONSILIUL LOCAL PÂRJOL
Nr. 6639 / 23.12.2019
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 20 DECEMBRIE 2019 în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Pârjol, județul Bacău, la care participă 15 consilieri din cei 15 consilieri care compun Consiliul
local.
Ședința este deschisă de d-na consilier Pruteanu Lora, președintele 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. 388/13.12.2019 a
primarului comunei Pârjol, fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local, ședința este
statutară și își poate începe lucrările.
Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general 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 28 noiembrie 2019,
fiind publicat pe site-ul instituției și afișat la avizier. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine
se abține?
Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al U.A.T. Pârjol :
Având în vedere prevederile art. 135 alin. 8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, care prevede că suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme
urgente cu majoritate simplă, supun la vot completarea ordinii de zi de astăzi cu Proiect de
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică „SF. ȘTEFAN” REGE.
Urgența este motivată de acordarea acestui sprijin pentru Parohia Romano-Catolică „SF.
ȘTEFAN” REGE în vederea finalizarii lucrărilor de renovare și reabilitare la capela din satul
Pustiana, comuna Pârjol.
Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți suplimentarea ordinii de zi cu un
proiect de hotărâre. Așadar ordinea de zi va avea 8 puncte:

D-l primar Lupu Vasile, dă citire ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Pârjol pentru
anul 2019;
2.Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației PUZ „ CONSTRUIRE ȘI DOTARE
CENTRU CULTURAL „ situate în intravilanul și extravilanul satului Tărîța, comuna Pârjol, judeţul Bacău,
beneficiar – U.A.T. comuna Pârjol;
3.Proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) de tip V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al
comunei Pârjol, judeţul Bacău;
4.Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Pârjol,
pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în
judeţul Bacău;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei special de salubrizare aferentă anului
2020;
7. Proiect de privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică „SF. ȘTEFAN”
REGE.
8.Diverse

D-na consilier Pruteanu Lora, președintele 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 20.12.2019 cu 15 voturi din 15
consilieri prezenți.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dău cuvântul domnului Pușcașu
Neculai, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, protecția mediului și turism,
juridică și de disciplină, domnului Eriș Mihai președintele Comisiei pentru activități economicofinanciare, amenajarea teritoriului și urbanism și domnului Pășescu Irinel, președintele Comisiei
pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecția copilului
pentru a prezenta Rapoartele de avizare ale Proiectelor de hotărâre aprobate. Toate proiectele
înscrise pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate ale consiliului
local Pârjol. Propun să trecem la:
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli a comunei Pârjol pentru anul 2019;
Doamna Handoca-Pustianu Maria, consilier principal compartiment Contabilitate, prezintă
proiectul de hotărâre de la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei
hotărâri de consiliul local privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al bugetului local al
comunei Pârjol anul 2019 conform adresei nr. 2488 din 06.12.2019 a AJFP Bacău.

Domnul primar Vasile Lupu propune modificarea prin completarea proiectului de hotărâre în
sensul introducerii la art. 1 secțiunea Venituri a Cod indicator 42.34.00 – Subvenții pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri + 37,03 mii lei, având în
vedere că această sumă a fost virată după redactarea și transmiterea prezentului proiect de hotărâre.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
Domnul consilier Horonceanu Alexandru : Care va fi cuantumul ajutorului pentru încălzirea
locuințe ?
Domnul primar Vasile Lupu : Cuantumul va fi stabilit conform legii, având la baza criteriul
venitului realizat de familia solicitantului ajutorului.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Pârjol pentru
anul 2019.

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a
documentației PUZ „ CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL „ situate în intravilanul și extravilanul
satului Tărîța, comuna Pârjol, judeţul Bacău, beneficiar – U.A.T. comuna Pârjol;
Domnul Nechita Vlad, consilier juridic, prezintă proiectul de hotărâre de la punctul nr. 2 de pe
ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri de consiliul local privind avizarea de principiu
a documentației PUZ „ CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL „ situate în intravilanul și extravilanul
satului Tărîța, comuna Pârjol, judeţul Bacău, beneficiar – U.A.T. comuna Pârjol. Consiliul local exercită
atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului iar în
exercitarea atribuțiilor sale Consiliul Local avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de
amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților, conform prevederilor art. 129 alin (2) litera c, alin
(6) litera c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. U.A.T. Comuna Pârjol intenționează să
depună la Compania Națională de Investiții cererea de finanțare a obiectivului de investiții „CONSTRUIRE
ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL ÎN SAT TĂRÂȚA, COMUNA PÂRJOL, JUDEŢUL BACĂU”.Pentru obținerea
finanțarii și îndeplinirea condițiilor de finanțare specifice C.N.I. este necesar introducerea în intravilan a
suprafeței de 2.388 mp în vederea extinderii terenului din intravilan cu funcțiunea de zonă instituții
publice și servicii, precum și asigurarea accesului și a circulației carosabile și pietonale la nivelul
cerințelor din zonă, analizarea compatibilității funcțiunii propuse cu zona funcțională existentă,
organizarea urbanistică a zonei și completarea rețelelor tehnico-edilitare.Având în vedere cele
menționate anterior precum și prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, cu modificările si completările ulterioare, este necesară avizarea de principiu a
documentației PUZ „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL” situat în intravilanul şi extravilanul
satului Tărâța, comuna Pârjol, Judeţul Bacău, beneficiar – U.A.T. Comuna Pârjol.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
Nu sunt

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației PUZ „ CONSTRUIRE ȘI DOTARE
CENTRU CULTURAL „ situate în intravilanul și extravilanul satului Tărîța, comuna Pârjol, judeţul Bacău,
beneficiar – U.A.T. comuna Pârjol;

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și
numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) de tip V1 prin
reorganizarea serviciului de categoria 1 al comunei Pârjol, judeţul Bacău;
Domnul ing. Sorin-Nicolaie AONIGIOAIEI pentru ȘEF S.V.S.U. prezintă proiectul de hotărâre de la
punctul nr. 3 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri de consiliul local privind
înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
(S.V.S.U.) de tip V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al comunei Pârjol, judeţul Bacău
conform ordinului MAI nr. 75/27.06.2019 pentrua aprobarea criteriilor de performanță privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
Nu sunt
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) de tip V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al
comunei Pârjol, judeţul Bacău;

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință
al Consiliului local al comunei Pârjol, pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020;
Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al Comunei Pârjol, prezintă proiectul de
hotărâre de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi și expune că mandatul de președinte de ședință al
doamnei Pruteanu Lora expiră la finalul lunii decembrie și în conformitate cu prevederile art. 123 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se impune desemnare pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 2020 a unui nou președinte de ședință.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
În urma discuțiilor, se propune dl Consilier Pășescu Irinel ca președinte de ședință al Consiliului
Local al comunei Pârjol pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al comunei
Pârjol, pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020;

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare
a Serviciului de Salubrizare în judeţul Bacău;
Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian, consilier achiziții publice, prezintă proiectul de hotărâre de la
punctul nr. 5 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri de către Consiliul Local
Pârjol privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în judeţul Bacău conform
adresei nr. 4404 din 13.12.2019 a ADIS BACĂU.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
Domnul consilier Pășescu Irinel : Agenții economici de pe raza comunei Pârjol trebuie
atenționați să colecteze selectiv gunoiul produs.
Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian, consilier achiziții publice : Vom duce pubele selective la toți
operatorii economici din comună.Vom face o campanie de informare în rândul populației
privind colectarea selectivă.
Domnul consilier Pășescu Irinel : Campania de informare trebuie făcută și în școli.
Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian, consilier achiziții publice : Împreună cu domnul primar am
elaborat o strategie de informare. Poliția locală va informa cetățenii înainte de ridicarea
gunoiului. Avem un proiect-pilot iar Poliția Locală a împărțit saci pentru colectarea selectivă a
hârtiei/cartonului și a plasticului, pentru început.
Domnul consilier Pășescu Irinel : Ar trebui să avem un sistem de supraveghere video a locațiilor
unde se aruncă gunoiul.
Domnul primar Lupu Vasile : Am discutat deja să includem pe lista de investiții de anul viitor a
unui sistem de supraveghere video a locațiilor unde se aruncă gunoiul din Comuna Pârjol, însă
trebuie să analizăm în mod concret care sunt implicațiile privind respectarea datelor cu caracter
personal raportat la supravegherea video.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în judeţul
Bacău;

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 6 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei
special de salubrizare aferentă anului 2020;

Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian, consilier achiziții publice, prezintă proiectul de hotărâre de la
punctul nr. 6 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri de către Consiliul Local
Pârjol privind aprobarea cuantumului taxei special de salubrizare aferentă anului 2020 conform adresei
nr 4360 din 10.12.2019 a ADIS BACĂU.Pentru anul 2019 taxa a fost de 6,82 lei/persoană/lună pentru
utilizatorii casnici și 14.99 lei/persoană/lună pentru utilizatorii non-casnici.Pentru anul 2020, conform
celor comunicate de ADIS taxa ar trebui să fie 7,54 lei persoană/lună pentru utilizatorii casnici și 15,94
lei/persoană/lună pentru utilizatorii non-casnici.Pentru anul 2020 se propune menținerea taxei la nivelul
anului 2019.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
Nu sunt
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei special de salubrizare aferentă anului
2020;

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți
Punctul 7 de pe ordinea de zi : Proiect de privind acordarea unui sprijin financiar pentru
Parohia Romano-Catolică „SF. ȘTEFAN” REGE.
Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian, consilier achiziții publice, prezintă proiectul de hotărâre de la
punctul nr. 7 de pe ordinea de zi și expune necesitatea adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local
Pârjol privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică „SF. ȘTEFAN” REGE în
valoare de 110.000 lei în vederea finalizarii lucrărilor de renovare și reabilitare la capela din satul
Pustiana, comuna Pârjol.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
Nu sunt
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică „SF. ȘTEFAN”
REGE.

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți
8.DIVERSE
Domnul consilier Pășescu Irinel și Domnul consilier Coșa Ciprian Sorin întreabă dacă s-a
acordat ajutor de urgență de către Primărie pentru familia Bogdan în urma unui incendiu în
gospodărie și pentru familia Condreț Elena și Leonte Silviu în urma decesului domnului Leonte
Silviu survenit într-un accident.

Domnul primar Vasile Lupu : Da, a fost acordat ajutor de urgență din bugetul local conform
Hotărârii de Consiliu Local Pârjol nr. 46/2019 pentru familia Bogdan. Pentru domnul Leonte
Silviu ajutorul va fi acordat doamnei Condreț Elena după emiterea certificatului de deces.
Domnul consilier Pășescu Irinel: Drumul de la Bărnești este groaznic. Și oamenii aceia plătesc
taxe și impozite. Este a treia ședință de consiliu local când atrag atenția asupra acestui aspect.
Domnul primar Vasile Lupu : Am intervenit cu două utiliaje pentru acest drum.
Domnul consilier Pășescu Irinel: S-a pus în bătaie de joc balastru.
Domnul primar Vasile Lupu: Am intervenit cu un greder, apoi buldo și apoi s-a pus balastru.
Domnul consilier Pășescu Irinel: Balastrul este mare. Trebuia tras prin ciur înainte de a fi
împrăștiat pe drum.
Domnul primar Vasile Lupu : De ce nu spuneți și despre alte drumuri din comună ? Așa cum am
mai explicat avem un proiect de asfaltare finanțat de CNI care va demara în primăvara anului
viitor și care va cuprinde majoritatea drumurilor din comună.
Domnul consilier Pășescu Irinel : Majoritatea drumurilor sunt dezastru.
Domnul consilier Horonceanu Alexandru atrage atenția asupra suprafeței de teren din punctul
Bărănoaia și reglementarea situației juridice a acestuia.
Domnul consilier Alexandrescu Ion atrage din nou atenția asupra iluminatului public de la Pod
la Cruce din satul Băsăști.
Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian, consilier achiziții publice : Va face obiectul unei investiții în
anul 2020. Se vor monta 31 de stâlpi noi de iluminat.
Domnul consilier Alexandrescu Ion doresc să lămuresc un aspect din perioada în care eram
viceprimar, iar primarul comunei Pârjol demisionase din funcție. În urma inundațiilor din 2 iunie
2016 a fost întocmit procesul-verbal din data de 6-7 iunie 2016 prin care am adus la cunoștință
autorităților situația din comuna noastră în urma inundațiilor. Nu am avut nici o implicare în
proiectele ulterioare acestei date și nici în construcția podului de la Băsăști.
Domnul primar Vasile Lupu : Am început recepția pieselor pentru parcul de joacă din satul
Pârjol și vom începe montarea acestora cum va permite vremea. Sărbători Fericite și La mulți
ani domnilor consilierilor locali. Vă mulțumesc pentru colaborarea bună din acest an.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele de pe
ordinea de zi declar închisă ședința ordinară a consiliului local din data de 20.12.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Pruteanu Lora

PENTRU SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Margareta Spătaru

