
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr.2013/25.04.2019  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  18 aprilie  2019 în  ședința ordinară  al Consiliului local  a  comunei  Pîrjol 

,județul  Bacău, la care participă 15 consilieri din cei 15 consilieri care compun Consiliul local. 

 Ședința  este deschisă de d-l  Volmer Ion ,președintele de ședință , 

             Domnilor consilieri, 

             In conformitate cu dispozițiile art.39 alin.2 din Legea 215/2001 ați fost convocați în 

ședință ordinară prin dispoziția nr.137/12.04.2019 a primarului comunei Pârjol,  fiind prezenți 

majoritatea membrilor consiliului local ședința este statutară și  își poate  începe lucrările.   

            Domnul consilier Volmer Ion ,președinte de ședință:  

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

procesul  verbal de ședință din data de   28 martie 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. 

           Domnul consilier Volmer Ion președintele de ședință dă citire ordinii de zi: 

1.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 

”Modernizare  drum communal DC 183 Pârjol-Băhnășeni,L-4270 ml( origine  DJ 156 –Limita comuna 

Solonț ) comuna Pârjol,județul Bacău ; 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  regulamentului local de desfășurare a activității de 

publicitate,reclamă, și afișaj în comuna Pârjol; 

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern 

Managerial la nivelul comunei Pârjol  ; 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii din funcțiune și valorificare  a bunului mijloc fix 

autoturism DACIA DUSTER  având numărul de înmatriculare BC 72 UAT; 

5.Proiect de hotărâre privind achiziționarea  unui autoturism nou din bugetul local al comunei Pârjol pe 

anul 2019; 



6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pe anul 2019 ; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării ”Lucrării de construire a unui zid de sprijin în vederea 

protejării mal stâng pârâul Solonț, sat Băhnășeni,comuna Pârjol,județul Bacău”; 

             Domnul consilier  Volmer Ion  ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii de 

zi  al ședinței de astăzi . 

            Se aprobă cu  15  voturi 

            Domnul consilier  Volmer Ion  ,președinte de ședință –dă citire  Proiectului 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 dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana,comuna 

Pârjol,județul Bacău” și supune la vot dacă sunt de acord cu introducerea ei pe ordinea de zi.  

             Domnul consilier  Volmer Ion  ,președinte de ședință: Supun la vot punctul nr.8 de pe 

odinea de zi al ședinței de astăzi. 

            Se aprobă cu  15  voturi 

            Domnul consilier  Volmer Ion ,președinte de ședință: dă cuvântul domnului Pășescu 

Irinel președintele Comisiei activități social culturale,culte ,învățământ,sănătate și 

familie,domnului Pușcașu Neculai președintele Comisiei pentru muncă și protecție 

socială,protecția mediului și turism,domnului Alexandrescu Ion președintele 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați după încheierea 

contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 

”Modernizare  drum communal DC 183 Pârjol-Băhnășeni,L-4270 ml( origine  DJ 156 –Limita comuna 

Solonț ) comuna Pârjol,județul Bacău ; 

            Doamna secretar Spătaru Margareta prezintă proiectul de hotărâre de la punctul nr.1 de pe 

ordinea de zi. 

 Domnul consilier  Volmer Ion ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Dl consilier Horonceanu Alexandru ,arată că asfaltul care s-a turnat în satul Băhnășeni, nu este 

de calitate,s-a turnat strat subțire și deja sunt porțiuni unde se deteriorează. 

Dl Csaszar Emeric consilier arată că lucrarea s-a făcut după indicatorii din proiect. 

Dl primar Lupu Vasile arata  ca receptia lucrarii inca nu s-a facut si daca sunt portiuni care nu 

corespund,ele vor fi remediate.  



          Domnul consilier Volmer Ion ,președinte de ședință:  Supun la vot  

Proiectul  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 

”Modernizare  drum communal DC 183 Pârjol-Băhnășeni,L-4270 ml( origine  DJ 156 –Limita comuna 

Solonț ) comuna Pârjol,județul Bacău ; 

         Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15 consilieri prezenti. 

         Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  regulamentului local de desfășurare a activității de 

publicitate,reclamă, și afișaj în comuna Pârjol; 

         Doamna Spataru Margareta secretar comuna  prezintă punctul nr.2 de pe ordinea de zi; 

 Domnul consilier  Volmer Ion,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

         Domnul consilier Volmer Ion ,președinte de ședință:  Supun la vot 

 Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea  regulamentului local de desfășurare a activității de 

publicitate,reclamă, și afișaj în comuna Pârjol; 

        Se  aprobă  cu 15 voturi  din 15  consilieri prezenti. 

         Punctul 3 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea implementării și dezvoltării Sistemului de Control  Intern 

Managerial  la nivelul comunei  Pârjol  ; 

         Domnul  consilier   Cojocaru  Dimitrie Lucian ,prezintă punctul nr.3 de pe odinea de zi; 

Domnul consilier Volmer Ion ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.      

          Domnul consilier  Volmer Ion ,președinte de ședință:  Supun la vot 

 Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea implementării și dezvoltării Sistemului de Control  Intern 

Managerial  la nivelul comunei  Pârjol  ; 

          Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

          Punctul 4 de pe ordinea de zi:  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii din funcțiune și valorificare  a bunului mijloc fix 

autoturism  DACIA DUSTER  având numărul de înmatriculare BC 72 UAT; 

        Domnul consilier Cojocaru Dimitrie Lucian prezintă  punctual nr.4 de pe ordinea de zi,aratand ca  

pentru autoturismul DACIA DUSTER,asiguratorul  ne-a dat dauna totala,recuperandu-ne banii 

(valorificarea  mijlocului fix) dar  trebuie scos din uz.  



Domnul consilier  Volmer Ion,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

          Domnul consilier Pușcașu Neculai ,președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii din funcțiune și valorificare  a bunului mijloc fix 

autoturism  DACIA DUSTER  având numărul de înmatriculare BC 72 UAT; 

             Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

            Punctul 5 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind achiziționarea  unui autoturism  nou din bugetul local al comunei Pârjol pe 

anul 2019;       

 Domnul consilier Cojocaru Dimitrie Lucian prezintă  punctual nr.5 de pe ordinea de zi,aratand ca  pentru 

autoturismul DACIA  LOGAN,i  s-a retras certificatul de inmatriculare,expirandu-se si dovada care a fost 

eliberata  ,mai arata ca la ora actual  primaria nu are nici un autoturism  functionabil,motiv pentru care 

s-a eloborat proiectul de hotarare privind achizitionarea unui autoturism. 

Domnul consilier  Pușcașu Neculai,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Dl consilier Csaszar Emeric arata ca   o institutie publica  nu poate functiona  daca nu are in 

dotare  nici un autoturism sunt diferite  si multiple probleme care se pot rezolva cu rapiditate 

daca insitutia nu are aceste bunuri. 

         Domnul consilier Volmer Ion ,președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiectul  de hotărâre privind achiziționarea  unui autoturism  nou din bugetul local al comunei Pârjol pe 

anul 2019;       

         Se  aprobă -  cu 15 voturi   din  15 consilieri prezenți. 

         Punctul 6  de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pe anul 2019 ; 

        Doamna Handoca-Pustianu Maria prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2019,arătând veniturile bugetare  pentru anul 2019 în sumă de 16.552,20 mii lei și cheltuielile 

bugetare  pentru anul 2019 în sumă de 17.157,90 mii lei alocate pe capitole și secțiuni de funcționare. 

Domnul consilier  Volmer Ion,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

        Domnul consilier Csaszar Emeric întreabă în  ce stadiu este proiectul  ”apă și canal” arătând că ar 

trebui să fie un lucru prioritar la capitolul investiții. 

        Domnul primar Lupu Vasile arată că proiectul este în derulare că sunt bani prevăzuți pentru aceste 

investiții , dar nu suficienți  pentru câte ar trebui făcute în comună , enumerând și alte proiecte cum ar 

fi:”alimentare gaze natural”;”modernizare,renovare Cămine  cultural  Tărâța,Câmpeni,Băsăști, 

Băhnășeni”;”modernizare asfaltare drumuri comunale”. 



 

      Domnul consilier Volmer Ion,președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pe anul 2019 ; 

       Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

       Punctul 7  de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării ”Lucrării de construire a unui zid de sprijin în vederea 

protejării mal stâng pârâul Solonț, sat Băhnășeni,comuna Pârjol,județul Bacău”; 

       Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian prezintă punctul  nr.7 de pe ordinea de zi,arătând necesitatea 

construirii  acestui zid de sprijin  pentru apărarea malului apei și protejarea asfaltului  din satul 

Băhnășeni.  

     Domnul consilier  Volmer Ion,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

    Domnul consilier Volmer Ion,președinte de ședință:  Supun la vot 

    Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti 

 

      Punctul 8  de pe ordinea de zi: 

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 dotarea așezământului cultural din 

localitatea Pustiana,comuna Pârjol,județul Bacău” . 

        Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian  consilier   prezintă  punctul nr.8 de pe ordinea de zi arătând  

urgența aprobării proiectului de hotărâre privind ”aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  

pentru obiectivul Reabilitare, modernizare și dotare asezământ cultural din localitatea Pustiana,comuna 

Pârjol”   rezultați în urma Devizului General actualizat  investiția aflându-se în fază de licitație publică 

pentru atribuirea  contractului de execuție  lucrări de construire. 

Domnul consilier  Volmer Ion,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Volmer Ion ,președinte de ședință:  Supun la vot 

       Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

Domnul consilier Volmer Ion ,președinte de ședință: 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi declar închisă ședința  ordinară  a consiliului  

din data de  18.04.2019. 

 



             PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                SECRETAR, 

          Consilier ,Volmer Ion                                            Margareta Spătaru 

 

 

 


