
ROMÂNIA 
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COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr. 4739 / 26.09.2019 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  26 SEPTEMBRIE 2019 în ședința ordinară 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 motivat. 

 Ședința este deschisă de d-l  Comârlău Costel, 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. 281/20.09.2019  a 

primarului comunei Pârjol,  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local, ședința este 

statutară și își poate începe lucrările.   

            Doamna Spătaru Margareta, 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 12 septembrie 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. 

 Doamna Spătaru Margareta, secretar general al U.A.T. Pârjol :  

 Având în vedere prevederile art.  135 alin. 8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, pentru probleme urgente supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi cu 

două proiecte de hotărâre : 

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

pentru anul 2019 

 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al comunei Pârjol, judeţul Bacău 

 

 Precizez că proiectele de hotărâri susmenționate îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 

136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, iar urgența este motivată de 

necesitatea aprobării cât mai rapide a unei rectificării bugetare pentru primul proiect, iar 

pentru al doilea proiect este necesară intabularea rapidă a terenului cu care se completează 



domeniul public pentru a reuși să depunem în termen un proiect pentru un cămin de bătrâni în 

satul Băsăști.   

  

 Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu 14 voturi din 14 consilieri prezenți. 

D-l  Comârlău Costel, președintele de ședință, dă citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei 

Pârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019. 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pârjol nr. 50 din 

27.06.2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru 

închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al comunei Pârjol. 

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

anul 2019. 

4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Pârjol, judeţul Bacău. 

 

D-l  Comârlău Costel, 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 ordinare din 26.09.2019 cu 14 voturi din 14 

consilieri prezenți. 

            Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dău cuvântul domnului 

Pășescu Irinel, președintele Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, protecția copilului, domnului Pușcașu Neculai, președintele Comisiei pentru 

muncă și protecție socială, protecția mediului și turism, juridică și de disciplină, domnului 

Hagimă Gheorghe secretarul 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 alegerea președintelui de 

ședință al Consiliului Local al comunei Pârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019. 

 

             Doamna Spătaru Margareta, secretar general al Comunei Pârjol, prezintă proiectul de hotărâre 

de la punctul nr.1 de pe ordinea de zi și expune că mandatul de președinte de ședință al domnului 

Comârlău Costel expiră la finalul lunii septembrie și în conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ se impune desemnare pentru lunile octombrie, noiembrie și 

decembrie 2019 a unui nou președinte de ședință. 

            Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții? 



În urma discuțiilor, se propune dna Consilier Pruteanu Lora ca președinte de ședință al 

Consiliului Local al comunei Pârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019. 

            Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei 

Pârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019. 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

 Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Pârjol nr. 50 din 27.06.2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public 

și/sau privat al comunei Pârjol. 

 

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

de pe ordinea de zi și expune necesitatea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Pârjol nr. 50 din 

27.06.2019 având în vedere intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, act 

normativ care conține prevederi contrare regulamentului aprobat prin HCL nr. 50/2019.  

             Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții?  

Nu sunt 

            Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pârjol nr. 50 din 

27.06.2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru 

închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al comunei 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, conform prevederilor legale, aprobării unei hotărâri de 

consiliul local privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2019 

pentru a finanța partea de avize și documentație necesare proiectelor ce se doresc a fi implementate, 

respectiv asfaltarea drumurilor comunale prin CNI și amenajarea terenului pentru locul de joacă ce va fi 

primit ca sponsorizare din partea unei fundații. 

            Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții?  

Domnul consilier Coșa Ciprian Sorin : Care este situația drumurilor din proiectul discutat la 

ședințele anterioare ? Când se va începe asfaltarea acestora ?  Dacă nu se realizează în această 



toamnă, să se intervină cu balast întrucât starea drumurilor este una precară. Poliția Locală ar 

trebui să fie mai prezentă pe străzi în comună și să acționeze conform atribuțiilor sale legale. 

Domnul viceprimar Eriș Mihai : Mai sunt de rezolvat câteva chestiuni legate de avize, au fost 

cerute completări. Se va asfalta, dar cel mai probabil în primăvără. Vom acționa pentru 

balastarea drumurilor începând de luni. 

Doamna Handoca-Pustianu Maria, consilier principal : Rectificarea bugetară este necesară 

pentru obținerea de avize solicitate suplimentar pentru a putea demara în comună asfaltarea în 

primăvară. 

Domnul consilier Pășescu Irinel : Suma propusă pentru amenajarea terenului pentru locul de 

joacă este prea mare. Nu suntem sponsorizați cu acest loc de joacă ? 

Domnul viceprimar Eriș Mihai : Amenajarea integrală a terenului este obligația noastră. 

Fundația care oferă sponsorizare aduce doar echipamentul pentru locul de joacă și îl montează.  

Domnul consilier Pășescu Irinel : În aceste condiții apreciez că suma este rezonabilă. 

            Domnul consilier Comârlău Costel, 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. 

       Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Pârjol, judeţul Bacău. 

 Doamna Spătaru Margareta, secretar general al Comunei Pârjol, prezintă proiectul de hotărâre 

de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi și expune că este necesară completarea domeniul public al 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pârjol cu o suprafață de teren situat în satul  

Băsăști, strada Săcrieș,  Comuna Pârjol, pășune cu Suprafața totală - 22.900 mp din  care: 7046mp teren 

intravilan și 1.5854mp teren extravilan în vederea efectuării operațiunilor de intabulare și ulterior 

pentru a reuși să depunem în termen un proiect pentru un cămin de bătrâni în satul Băsăști.    

             Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții?  

Domnul consilier Coșa Ciprian Sorin : Care este sursa de finanțare pentru acest proiect, 

respectiv un cămin de bătrâni în satul Băsăști ?  

Domnul primar Lupu Vasile : Sursa de finanțare este Fondul Român de Dezvoltare Socială – 

FRDS. Proiectele se depun în perioada septembrie 2019 – 18.12.2019, așadar este necesar să 

reușim în timp cât mai rapid să finalizăm toată documentația aferentă depunerii acestui proiect. 

Sumele de finanțare sunt cuprinse între 500.000 – 2.500.000 euro/ proiect. Sperăm să obținem 

finanțarea maximă. 



Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Pârjol, judeţul Bacău. 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

 DIVERSE : 

Domnul consilier Alexandrescu Ion arată că un stâlp de iluminat de la podul din Băsăști este 

putred și că trebuiesc izolate geamurile de la căminul din Băsăști. 

Domnul viceprimar Eriș Mihai arată că a fost dată comandă de stâlpi de iluminat noi și că se 

impune demolarea căminului de la Băsăști. 

Domnul consilier Gogoncea Sorin arată că va iniția împreună cu un număr de 6 consilieri un 

proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare domnului profesor Sandu 

din Iași în luna octombrie 2019. 

Doamna secretar general Spătaru Margareta pune în vedere prevederile regulamentului de 

acordare a titlului de cetățean de onoare al Comunei Pârjol și solicită completarea dosarului cu 

un certificat de cazier judiciar și o scrisoare de recomandare.  

       Domnul consilier Comârlău Costel, președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele de 

pe ordinea de zi declar închisă ședința ordinară  a consiliului  din data de  26.09.2019. 

               

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                            SECRETAR GENERAL, 

              Consilier, Comârlău Costel                                                  Margareta Spătaru 


