
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr.1771/15.04.2019  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat astăzi, 28 martie 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 dl Pușcașu Neculai, 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.107/20.02.2019 a primarului comunei Pârjol,  fiind prezenți 

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

            Domnul consilier Pușcașu Neculai, 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 februarie 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 Pușcașu Neculai președintele de ședință dă citire ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la îndeplinire a 

Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pârjol, adoptate în anul 2018; 

3.Proiect de hotărâre cu privire la Planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2019 precum și 

punerea în executare a sentințelor civile/penale cu obligația de muncă nerenumerată în folosul 

comunității pentru persoanele sancționate/condamnate; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de 

Salubrizare la nivelul comunei Pârjol; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati după încheierea 

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

„POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU”; 



6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati după încheierea 

contractelor de achiziție și de asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 

„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ TĂRÎȚA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL 

BACĂU”; 

7.Prezentarea Rapoartelor anuale de activitate pentru anul 2018, conform art.51 alin. (4)din Legea 

nr.215/2001 de către consilierii locali ai comunei Pârjol; 

8.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public a comunei Pârjol a unor bunuri achiziționate 

prin programul PNDR-LEADER, proiect „DEZVOLTAREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ PRIN 

ACHIZIȚIONAREA  UNEI AUTOBASCULANTE, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL  BACĂU”; 

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

de zi  al ședinței de astăzi. 

            Se aprobă cu  15  voturi 

            Domnul consilier Pușcașu Neculai, 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 alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019; 

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

ordinea de zi. 

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

Dl consilier Horonceanu Alexandru, propune ca președinte de ședință pe dl Volmer Ion. 

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

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019; 

         Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15 consilieri prezenti. 

         Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la îndeplinire a 

Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pârjol, adoptate în anul 2018; 

 



         Domnul primar Lupu Vasile prezintă proiectul de hotărâre privind modul de aducere la îndeplinire a 

Hotărârii Consiliului Local a comunei Pârjol adoptate în anul 2018; 

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

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la îndeplinire a 

Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pârjol, adoptate în anul 2018; 

         Se  aprobă  cu 15 voturi  din 15  consilieri prezenti. 

         Punctul 3 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre cu privire la Planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2019 precum și 

punerea în executare a sentințelor civile/penale cu obligația de muncă nerenumerată în folosul 

comunității pentru persoanele sancționate/condamnate; 

Doamna consilier superior Cernat Luminița, prezintă proiectul de hotărâre cu privire la Planul anual de 

acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni 

sau lucrări de interes local în anul 2019; 

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

     Domnul Alexandrescu Ion consilier solicită numărul persoanelor condamnate. 

    Domnul Pășescu Irinel consilier solicită informații cu privire la numărul  de ore /lună  pe care 

un beneficiar trebuie să-l efectueze. 

    D-na Cernat Luminița consilier superior, arată că numărul orelor este calculat în funcție de  

suma  de care beneficiază  conform legislației .  

     Domnul Alexandrescu Ion consilier aduce la cunostință că în satul Băsăști, este o persoană 

singură și neajutorată, bătrână și bolnavă mai trec când și când niște vecini și ar trebui luată o 

măsură. 

     Domnul Csaszar Emeric consilier întreabă cum se implică și celelalte autorități cum ar fi: 

biserica, școala, medicul de familie. 

     Doamna Cernat Luminița arată că soluții s-ar putea găsi, trebuie informare, colaborare și 

persoane responsabilizate pentru fiecare serviciu prestat.  

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

Proiect de hotărâre cu privire la Planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2019 precum și 

punerea în executare a sentințelor civile/penale cu obligația de muncă nerenumerată în folosul 

comunității pentru persoanele sancționate/condamnate. 



          Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

          Punctul 4 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de 

Salubrizare la nivelul comunei Pârjol; 

    Doamna secretar Spataru Margareta prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului 

de organizare și funcționare a Serviciului de Salubrizare la nivelul comunei Pârjol. 

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

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de 

Salubrizare la nivelul comunei Pârjol; 

             Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

            Punctul 5 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati după încheierea 

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

„POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU”; 

      Doamna Bocancea Viorica consilier prezintă 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 „POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL 

BACĂU„. 

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

       Domnul Coșa Sorin consilier, întreabă de ce constructorul nu-și asigură riscurile privind 

majorările  de costuri survenite pe parcursul execuției lucrărilor. 

       Doamna Bocancea Viorica consilier arată că în documentația „POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN 

COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU” și anume la punctul ”instrucțiunea 2” este stipulat  că 

beneficiarul trebuie să susțină diferențele de valori ce rezultă din eventualele modificări. 

       Domnul Alexandrescu Ion consilier întreabă care este timpul de execuție la pod. 

       Domnul primar Lupu Vasile informează că este de de 8 luni, dar se termină înainte de 

termenul prevăzut în contract.    

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati după încheierea 

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

„POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU”; 



         Se aprobă - cu 15 voturi   din 15 consilieri prezenți. 

         Punctul 6  de pe ordinea de zi: 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati după încheierea 

contractelor de achiziție și de asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 

„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ TĂRÎȚA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL 

BACĂU”; 

       Doamna  Bocancea Viorica - consilier  superior, prezintă Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici actualizati după încheierea contractelor de achiziție și de asigurarea 

cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE,MODERNIZARE ȘI DOTARE 

ȘCOALĂ GENERALĂ TĂRÎȚA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL  BACĂU” ; 

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

      Domnul Pășescu Irinel, consilier, arată că lucrările la Școala Tărâța, merg greu și consideră că 

școala nu va fi funcționabilă până la începerea anului școlar. 

      Domnul Csaszar Emeric, consilier, arată că lucrările la școala Tărâța nu se desfășoară cu 

dificultate și nici nu sunt întârzieri privind execuția lucrărilor. 

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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati după încheierea 

contractelor de achiziție și de asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 

„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ TĂRÎȚA, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL  

BACĂU”; 

       Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

       Punctul 7 de pe ordinea de zi: 

Prezentarea Rapoartelor anuale de activitate pentru anul 2018, conform art.51 alin (4) din Legea 

nr.215/2001 de către consilierii locali ai comunei Pârjol; 

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

      Doamna secretar, Spataru Margareta arată că Rapoartele anuale au fost depuse de către 

toti consilierii locali. 

      Punctul 8  de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public a comunei Pârjol a unor bunuri achiziționate 

prin programul PNDR-LEADER, proiect ”DEZVOLTAREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ PRIN 

ACHIZIȚIONAREA  UNEI AUTOBASCULANTE, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL  BACĂU”; 

 



        Doamna  Handoca-Pustianu  Maria, consilier,  prezintă Proiectul de hotărâre privind includerea în 

domeniul public a comunei Pârjol a unor bunuri achiziționate prin programul PNDR-LEADER, proiect 

”DEZVOLTAREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA  UNEI AUTOBASCULANTE, 

COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL  BACĂU”; 

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

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

       Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

       Diverse: 

      Domnul Alexandrescu Ion, consilier, arată că podul de la Hăineala are un stadiu avansat de 

degradare și solicită să se toarne un covor din beton pentru a-l întări. 

      Domnul Volmer Ion, consilier, arată că, curtea de la Școala Băsăști este dotată cu obiecte cu 

care ar putea copii să-și petreacă timpul liber dar nu au acces  și solicită  luarea de măsuri în 

acest sens. 

      Domnul Pășescu Irinel, consilier, arată  că fiecare microbuz școlar ar trebui însoțit de către o 

persoană adultă. 

       Domnul primar, Lupu Vasile, arată că primăria nu are nici o obligativitate cât priveste 

persoana responsabilă pentru transportul copiilor, primăria a pus la dispoziție mijlocul de 

transport, iar responsabilitatea copiilor ii revine doamnei director. 

       Doamna secretar, Spataru Margareta arată că trebuie elaborat un regulament în acest sens 

din partea școlii privind transportul copiilor cu microbuzele școlare (orele de transport, stațiile, 

persoanele care însoțesc microbuzele). 

Domnul consilier Pușcașu Neculai, președinte de ședință: 

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

data de 28.03.2019. 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETAR, 

          Consilier, Neculai Pușcașu                                       Margareta Spătaru 

 

 

 


