
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr.1159/12.03.2019  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  28 februarie  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  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.38/25.01.2019 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   30 ianuarie  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 aprobarea  programului de audiențe acordate de către consilierii locali în 

anul 2019 ; 

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri  a obligațiilor și responsabilităților privind 

gospodărirea,întreținerea și  curățenia comunei Pârjol; 

3.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semetrul 

II al anului 2018 și stabilirea măsurilor  pentru eficientizarea acestei activități; 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare ce aparține Unității Administrativ Teritoriale al 

comunei Pârjol pentru anul 2019-2020; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a 

comunei Pârjol; 



6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului anual de achiziții publice a comunei Pârjol pentru 

anul 2019 ; 

7.Informare privind  activitatea în cadrul compartimentului Registrul agricol semestrul II -2018. 

8.Prezentarea Raportului  anual privind starea economică, socială  și de mediu a UAT Pârjol; 

             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 aprobarea Programului de audiențe  acordate de către consilierii locali în 

anul 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. 

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

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului de audiențe  acordate de către consilierii locali în 

anul 2019  ; 

         Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15 consilieri prezenti. 

         Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind   stabilirea planului de măsuri  a obligațiilor și responsabilităților privind 

gospodărirea,întreținerea și  curățenia comunei Pârjol; 

         Domnul  viceprimar Eriș Mihai prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri  a 

obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea,întreținerea și  curățenia comunei Pârjol; 

 

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



Domnul Păseșcu Irinel consilier propune ca să se organizeze o activitate de igienizare  și 

ecologizare  a spațiilor  verzi, locurilor de joacă  prin colectarea deșeurilor  cu participarea a mai 

multor persoane  pentru a da o nouă față comunei.Mai arată în continuare că ar trebui montate 

camere de luat vederi întrucât în zonele lăturalnice sunt depozitate fel și fel de gunoaie și astfel 

s-ar putea depista care sunt persoanele responsabile de acest lucru sau și de eventualele furturi 

care se comit în comună. 

Domnul Csaszar Emeric consilier arată că pentru aceste activități trebuie asigurate materiale de 

igienă:mănuși ,saci menajeri  și stabilite puncte de colectare. 

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

Proiectul de hotărâre privind stabilirea planului de măsuri  a obligațiilor și responsabilităților privind 

gospodărirea,întreținerea și  curățenia comunei Pârjol; 

         Se  aprobă  cu 15 voturi  din 15  consilieri prezenti. 

         Punctul 3 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semetrul II 

al anului 2018 și stabilirea măsurilor  pentru eficientizarea acestei activități; 

Doamna consilier superior Comârlău Doinița,prezintă proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de 

înscriere a datelor în Registrul agricol în semetrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea   acestei activități; 

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

     Domnul Horonceanu Alexandru consilier arată că în satul Băsăști,tarlaua ”Bărănoaia” este 

lăsată în paragină de mai multi ani și ar trebui întreprins ceva,pentru a fi dat utilității. 

    Domnul Alexandrescu Ion consilier arată că au mai fost discuții pe această temă și sunt 

proprietari care nu vor  să  cedeze terenurile vreunei asociații care să lucreze terenul și nici 

individual nu o fac,astfel nu-i poti obliga pe proprietari,este alegerea lor. 

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

Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semetrul II 

al anului 2018 și stabilirea măsurilor  pentru eficientizarea acestei activități; 

          Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

          Punctul 4 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare ce aparține Unității Administrativ Teritoriale al 

comunei Pârjol pentru anul 2019-2020; 



      Doamna secretar Spataru Margareta prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare 

ce aparține Unității Administrativ Teritoriale a comunei Pârjol pentru anul 2019-2020. 

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

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

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare ce aparține Unității Administrativ Teritoriale al 

comunei Pârjol pentru anul 2019-2020; 

             Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

            Punctul 5 de pe ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a 

comunei Pârjol; 

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

         Dl consilier Alexandrescu Ion arată că nu este de acord cu acordarea acestei facilități 

personalul din cadrul Poliției Locale, dacă acest proiect de hotărâre  fost respins la o ședință 

anterioară de  ce s-a mai revenit asupra ei. Mai arată în continuare că polițistul local face parte 

din personalul de execuție din subordinea primarului,prestând 8 ore/zi și nu 24 din 24. 

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a 

comunei Pârjol; 

         Se  aprobă -  cu 11 voturi  pentru , 3 voturi  împotrivă  și  o abținere  din  cei 15 consilieri prezenți. 

         Punctul 6  de pe ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului anual de achiziții publice a comunei Pârjol pentru 

anul 2019 ; 

       Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian-consilier  superior prezintă Proiectul de hotărâre privind  

Programul anual de achiziții publice a comunei Pârjol pentru anul 2019.  

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

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

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  Programului anual de achiziții publice a comunei Pârjol pentru 

anul 2019 ; 

 

 



       Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

       Punctul 7  de pe ordinea de zi: 

Informare privind  activitatea în cadrul compartimentului Registrul agricol semestrul II -2018. 

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

      Punctul 8  de pe ordinea de zi: 

 8.Prezentarea Raportului  anual privind starea economică, socială  și de mediu a UAT Pârjol; 

Domnul primar Lupu Vasile prezintă Raportul annual privind starea economic,social și de mediu a UAT 

Pârjol. 

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

Domnul primar arată că mai multe proiecte s-au pus în derulare,a mai arătat că în  luna  martie 

va avea loc  licitația pentru căminul Pustiana și se va ști cine va efectua lucrările de reparații la 

căminul Pustiana. 

Domnul Volmer Ion consilier arată că :Căminul din satul Băsăști se află într-un stadiu avansat de 

degradare,care poate fi un pericol pentru cei care intră sau trec pe acolo și ar trebui demolat. 

Domnul Ardeleanu Ion consilier arată că :tot în aceiași situație se află și căminul de la 

Băhnășeni,dar lumea nu este de acord cu demolarea ,până nu vad materialele de construcții 

privind refacerea  sau recondiționarea lor.Mai arată că acest deficit nu se poate acoperii și nici 

nu este vreo modalitate legală de achitare . 

      Diverse; 

Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian aduce la cunoștință implicarea cu multă seriozitate a fiecăruia 

în parte în ceea ce privește colectarea și selectarea gunoiului,necesitatea efectuării unei 

campanii de informare  întrucât și anul acesta nu putem acoperii costurile,numărul de 

contribuabili  este mai mic raportat la tonele care se colectează și costurile care sunt prevăzute 

în contract.  Mai arată că acest deficit nu se poate acoperii și nici nu este vreo modalitate legală 

de achitare  

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 28.02.2019. 

 

             PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                SECRETAR, 

          Consilier ,Neculai Pușcașu                                       Margareta Spătaru 



 

 

 


