ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PÂRJOL
CONSILIUL LOCAL
Nr. 5476 / 04.11.2019
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 31 OCTOMBRIE 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. nr. 322/24.10.2019
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 02 octombrie 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.
D-l primar Lupu Vasile, dă citire ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Pârjol domnului
Sandu Ion
2.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 26.09.2019 privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pârjol
3.Proiect de hotărâre privind componența, organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei
mobile pentru intervenția de urgență, evaluarea gradului de risc, prevenirea și combaterea violenței în
familie
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și al Statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Pârjol, judeţul Bacău
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
”Amenajare loc de joacă pentru copii în satul Pârjol, comuna Pârjol, judeţul Bacău”
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe
secțiunea de funcționare și respective de dezvoltare, al comunei Pârjol, la data de 30.09.2019

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pârjol pentru
anul 2019
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 extraordinare din 31.10.2019 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 acordarea titlului de cetățean
de onoare al comunei Pârjol domnului Sandu Ion
Domnul consilier Gogoncea Sorin prezintă proiectul de hotărâre de la punctul nr.1 de pe
ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind acordarea titlului de cetățean de
onoare al comunei Pârjol domnului Sandu Ion născut în comuna Pârjol, județul Bacău, la data de 3
ianuarie 1952, profesor doctor în domeniul Chimie din anul 1986, profesor universitar în cadrul
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universității Tehnice Gh. Asachi Iași, autor a numeroase
lucrări de specialitate, cu rezultate semnificative în cercetare în domeniul chimie, recompensat cu
numeroase medalii, premii și diplome în cadrul a diverse concursuri de invenții din țară și străinătate.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții?
Domnul consilier Alexandrescu Ion : Când va avea loc festivitatea de acordare a titlului ?
Domnul primar Lupu Vasile : Decernarea titlului de cetățean de onoarea al comunei Pârjol
domnului profesor Sandu Ion se va face în cadrul manifestărilor prilejuite zilei de 1 Decembrie
2019.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Pârjol domnului
Sandu Ion

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 65 din 26.09.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Pârjol
Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al U.A.T. Pârjol, prezintă proiectul de
hotărâre de la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 26.09.2019 privind completarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Pârjol, în conformitate cu cele comunicate de Instituția
Prefectului Bacău, întrucât nu au fost respectate prevederile articolului 289 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 26.09.2019 privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pârjol

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind componența, organizarea,
coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile pentru intervenția de urgență, evaluarea gradului de
risc, prevenirea și combaterea violenței în familie
Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al U.A.T. Pârjol, prezintă proiectul de
hotărâre de la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind
componența, organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile pentru intervenția de
urgență, evaluarea gradului de risc, prevenirea și combaterea violenței în familie. Se prezintă
componența echipei mobile, atribuțiile acesteia precum și cadrul legal care reglementează echipa
mobila pentru intervenția de urgență, evaluarea gradului de risc, prevenirea și combaterea violenței în
familie.

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 componența, organizarea, coordonarea și sprijinirea activității
echipei mobile pentru intervenția de urgență, evaluarea gradului de risc, prevenirea și combaterea
violenței în familie

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și
al Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârjol, judeţul Bacău

Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al U.A.T. Pârjol, prezintă proiectul de
hotărâre de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind
aprobarea modificării Organigramei și al Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
comunei Pârjol, judeţul Bacău. Ca urmare HCL 55/2019 privind aprobarea Organigramei și al Statului de
funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârjol, judeţul Bacău, Agenția Națională a
Funcționarilor Publici a solicitat clarificări și corectarea unor erori materiale care s-au strecurat în
organigramă și statul de funcții.

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 modificării Organigramei și al Statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Pârjol, judeţul Bacău

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție ”Amenajare loc de joacă pentru copii în satul Pârjol, comuna
Pârjol, judeţul Bacău”
Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al U.A.T. Pârjol, prezintă proiectul de
hotărâre de la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Amenajare loc de joacă pentru
copii în satul Pârjol, comuna Pârjol, judeţul Bacău”. U.A.T. Comuna Pârjol este parte din cele 37 de
comunități în care se implementează proiectul SHINE : Suport pentru infrastructură socială, de sănătate
și educație în județul Bacău de către Fundația Terre des Hommes. În cadrul acestui proiect se va dota cu
echipamente un loc de joacă pentru copii în satul Pârjol (Foișor, scenă din lemn cu acoperiș și podea,
bănci metalice, coșuri de gunoi, balansoar, ansamblu de joacă model tobogan, tobogan simplu integrat
în peisaj, masă de șah cu patru băncuțe, panou de informare), însă amenajarea spațiului unde vor fi
instalate echipamentele intră în sarcina U.A.T. Comuna Pârjol. Amenajările efectuate vor consta în
lucrări de curățare, decopertare și pregătire teren, lucrări de nivelare a terenului, turnare de fundații de
beton, amenajare alei din pavele autoblocante, amenajare gard și poartă, amenajare spații verzi. Pentru
obiectivul de investiții „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SATUL PÂRJOL, COMUNA PÂRJOL,
JUDEȚUL BACĂU’’ valoarea totală a investiției conform deviz este de 252.236 lei cu T.V.A., valoare
finanțată de U.A.T. Comuna Pârjol.

Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: dacă aveți întrebări?
Discuții?
Domnul consilier Pășescu Irinel : Suma investiției este mare.

Domnul consilier Coșa Ciprian-Sorin : Nu este o prioritate această investiție. Alte lucrări din
comună erau priorități. Drumurile nu sunt astfaltate, vine iarna și nu am văzut să se înceapă
lucrările de asfaltare promise în toamnă.
Domnul primar Vasile Lupu : Suma investiției ar fi fost mai mare, de aproximativ 500.000 lei,
însă o serie de lucrări se efectuează în regim propriu cu utilajele primăriei. Vor fi bani pentru
aceste lucrări. Lucrările care se vor efectua sunt ample.Va începe și asfaltarea în primăvara
anului viitor.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință: Supun la vot
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
”Amenajare loc de joacă pentru copii în satul Pârjol, comuna Pârjol, judeţul Bacău”

Se aprobă cu 14 voturi din 15 consilieri prezenți, 1 consilier dl. Coșa Ciprian-Sorin
votează împotrivă.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respective de dezvoltare, al comunei
Pârjol, la data de 30.09.2019
Doamna Handoca-Pustianu Maria, consilier principal, prezintă proiectul de hotărâre de la punctul
nr. 6 de pe ordinea de zi și expune necesitatea, conform prevederilor legale, aprobării unei hotărâri de
consiliul local pentru aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de
funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al comunei Pârjol la data de 30.09.2019

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 contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe
secțiunea de funcționare și respective de dezvoltare, al comunei Pârjol, la data de 30.09.2019

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Pârjol pentru anul 2019
Doamna Handoca-Pustianu Maria, consilier principal, prezintă proiectul de hotărâre de la punctul
nr. 7 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
ultimei hotărâri de Guvern prin care U.A.T. Comuna Pârjol i-a fost alocată suma de 105.000 lei.

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pârjol pentru
anul 2019

Se aprobă cu 15 voturi din 15 consilieri prezenți.
Punctul 8 de pe ordinea de zi : DIVERSE
Domnul consilier Alexandrescu Ion atrage atenția că se impune amenajarea unui loc de parcare
lângă Biserica din satul Pârjol deoarece nu se mai permite intrarea cu mașina în curtea bisericii.
Deasemenea se impune refacerea iluminatului public la Cruce-Pod Băsăști.
Domnul primar Vasile Lupu : Se efectuează lucrări de reparație la Biserică. Când vor fi gata se
va permite accesul cu mașina. Nu putem amenaja un loc de parcare, pe acel loc intenționăm să
construim un nou dispensar. Cu privire la iluminatul public vor fi achiziționați 15 stâlpi de
iluminat noi pentru zona respectivă.
Domnul consilier Pășescu Irinel : Măcar să modernizăm dispensarul actual.
Domnul consilier Coșa Ciprian-Sorin : De unde luăm bani pentru toate aceste investiții? Parcul
de la Pârjol a fost o prioritate, dar drumul plin de noroi din satul Bărnești nu este o prioritate.
Domnul consilier Pășescu Irinel: Ar trebui balastat drumul din satul Bărnești. Avem utilaje și
putem face această lucrare în regim propriu.
Domnul primar Vasile Lupu : De luni vom intra să balastăm la Bărnești.
Domnul consiler Volmer Ion susține că ar trebui o mai bună organizare a Târgului cu privire la
locurile de parcare. Din cauza aglomerației și a proastei organizări cu privire la parcarea
mașinilor se blochează drumul de acces spre satele din comună.
Domnul consilier Ardeleanu Ioan întreabă care este stadiul drumului de la Băhnășeni.
Domnul primar Vasile Lupu : Am notificat constructorul în repetate rânduri. Să sperăm că va
finaliza până la finalul anului 2020, conform termenului din contract.
Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele de
pe ordinea de zi declar închisă ședința extraordinară a consiliului din data de 31.10.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Pruteanu Lora

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

