
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr. 5791 / 20.11.2019 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  15 NOIEMBRIE 2019 în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

comunei  Pârjol, județul Bacău, la care participă 14 consilieri din cei 15 consilieri care compun 

Consiliul local,  1 consilier fiind absent. 

 Ședința este deschisă de d-na consilier Pruteanu Lora, președintele de ședință, 

             Domnilor consilieri, 

             În conformitate cu dispozițiile art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ ați fost convocați de îndată în ședință extraordinară prin dispoziția nr. 

351/12.11.2019 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 31 octombrie 2019, 

fiind publicat pe site-ul instituției și afișat la avizier. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine 

se abține?  

            Se aprobă cu 14 voturi din 14 consilieri prezenți. 

D-l  primar Lupu Vasile dă citire ordinii de zi: 

 1.Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot –  „ Construire sală de sport în sat Pustiana, 

comuna Pârjol, județul Bacău’` 

 2.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre 

Administraţia Bazinală de Apă Siret şi UAT Comuna Pârjol 

 3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pârjol 

pentru anul 2019 

 

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 15.11.2019 cu 14 voturi din 14 

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 și domnului Eriș Mihai președintele Comisiei pentru activități 

economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 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 predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot –  „ 

Construire sală de sport în sat Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău’` 

 

Doamna Spătaru Margareta, pentru secretar general al U.A.T. Pârjol prezintă prezintă proiectul de 

hotărâre de la punctul nr.1 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărârii privind 

predarea către C.N.I. a amplasamentelor și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii Proiect pilot – „Construire sală de sport în sat Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău”. În 

conformitate cu prevederile OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea C.N.I. aprobată prin Legea nr. 117/2002 

cu modificările si completările ulterioare, amplasamentul se predă către C.N.I. pentru realizarea 

obiectivului de investiţii, urmând ca după realizare și predarea obiectivului realizat, Consiliul Local Pârjol 

să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

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

Domnul consilier Pășescu Irinel :  Ar fi fost necesară o sală de sport la Școala de la Tărâța. 

Școala de la Pustiana are din ce în ce mai puțin elevi.  

Domnul primar Lupu Vasile : Nu avem alt teren care să se încadreze în proiect. Suprafețe sub 

3000 mp nu se acceptă la finanțare de către C.N.I. 

Domnul consilier Horonceanu Alexandru : Ce facem cu sala de sport de la Pustiana dacă în 

viitor nu vor mai fi elevi? Totuși investim o cotă-parte și de la bugetul local. 

Domnul primar Lupu Vasile : Confinanțarea este mică, aproximativ 5% din valoarea investiției. 

Am depus proiecte pentru două săli de sport, unde am avut teren peste 3000 mp, în satul 

Pustiana și în satul Pârjol.  

 Domnul consilier Pășescu Irinel : Pentru sala de sport de la Pârjol nu am văzut nici un demers, 

când se vor face demersuri ? 



Domnul primar Lupu Vasile : Momentan se rectifică la OCPI cartea funciară a suprafeței de 

teren unde va fi sala de sport din satul Pârjol în conformitate cu nomenclatorul stradal și 

urmează să facem demersurile CNI. 

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

Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot –  „ Construire sală de sport în sat Pustiana, 

comuna Pârjol, județul Bacău’` 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

 Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi UAT Comuna Pârjol 

 

 Domnul consilier juridic Nechita Vlad prezintă proiectul de hotărâre de la punctul nr. 2 de pe 

ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărârii privind aprobarea Acordului de parteneriat 

privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi UAT Comuna Pârjol.Obiectul acordului 

de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea asigurării cu operativitate a cadrului 

necesar derulării proiectelor finanţate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social 

(PNCIPS), derulat de Compania Națională de Investiții “C.N.I.” - S.A., respectiv proiectul “REABILITARE 

DRUMURI SĂTEŞTI, PODURI ŞI CONSOLIDARE MALURI AFECTATE ÎN COMUNA PÂRJOL, JUDEŢUL BACĂU”, 

în valoare totală de 25.415.541,97 lei cu T.V.A. 

             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 Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre 

Administraţia Bazinală de Apă Siret şi UAT Comuna Pârjol  

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

 Punctul 3 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. 3 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 pentru a 

finanța studiile Geo pentru proiectele cămin Bătrâni și Săli de sport, avize pentru Asfaltare drumuri 

etapa II CNI. 



Domnul primar Vasile Lupu propune modificarea proiectului de hotărâre în sensul introducerii art. 

2 pentru a se aproba rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Pârjol pentru 

anul 2019, conform adresei nr. 3807 din 13.11.2019 a Școlii Gimnaziale Pârjol înregistrată cu nr. 

5662/13.11.2019, comunicată după redactarea și transmiterea prezentului proiect de hotărâre.  

 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 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

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  15.11.2019. 

               

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                            PT. SECRETAR GENERAL AL U.A.T., 

              Consilier, Pruteanu Lora                                                            Margareta Spătaru 


