
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr. 3115 / 28.06.2019 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  27 IUNIE  2019 în  ședința ordinară  al Consiliului local  a  comunei  Pârjol, 

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, 

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

ședință ordinară prin dispoziția nr. 200/20.06.2019 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   30 mai 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 contului de execuție al  bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de 

funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al comunei Pârjol la data de 31.12.2018; 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de 

funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al comunei Pârjol la data de 31.03.2019; 

3.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Pârjol pentru anul 2019; 

4.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2019; 

5.Proiect de hotărâre privind  stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din 

bugetul local ; 

6.Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pârjol nr.37/2019 privind 

închirierea prin licitație publică cu plic închis unui spațiu în suprafață de 220 m.p. din imobilul Grajd situate în 

localitatea Pârjol, aflat în domeniul public al comunei Pârjol pentru fabrica de peleți și nr.41/2019 privind 

aprobarea  inchirierii prin licitatie publica cu plic inchis a suprafetelor : 3x2500 mp = 7500 mp Sondele MER 1; MER 

2;MER 3 ( pentru careuri de foraj ) ; 3x 1000 mp = 3000 mp – ( careuri de productie ) si 1250 mp legaturi conducte 



si alimentare cu energie electrica din terenul , islaz comunal aflat in Campeni+Pustiana, domeniul  privat al UAT 

Comuna Parjol . 

   7.Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie și au depus 

cerere pănă la data de 30.06.2019; 

    8.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul local al comunei Pârjol,județul Bacău, a sumelor de bani 

alocate procurării de materiale de construcții,pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din 

comună. 

    9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice 

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

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

ședinței de astăzi. 

Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare  din 27.06.2019 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, 

protecția copiilor, domnului Pușcașu Neculai președintele Comisiei pentru muncă și protecție 

socială, protecția mediului și turism, juridică și de disciplină, domnului Eriș Mihai 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 contului de execuție al 

bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al comunei 

Pârjol la data de 31.12.2018; 

             Doamna consilier principal Rusu Elena 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. 

  Domnul consilier Pășescu Irinel : Nu am primit prin e-mail materialul complet al Proiectelor de 

hotărâre pentru ședința de astăzi.Vrem să știm exact cât au costat anumite obiective de 

investiții din comuna noastră.Este foarte bine că s-au realizat aceste investiții, însă solicităm să 

știm și noi costul exact al investițiilor înainte de a aproba prezentul proiect de hotărâre. Nu 

vrem să votăm fără să fim informați în mod corespunzător. 

  Domnul consilier Coșa Ciprian : S-au acordat premii elevilor la sfârșitul anului școlar, cine a 

aprobat aceste sume ? Nu vrem să se facă campanie electorală cu bani de la bugetul local. 

   Domnul consilier Volmer Ion : Pentru comunicarea exactă a informațiilor solicitate și pentru 

discuții lăsăm pentru finalul ședinței punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi.   

 



           Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință pentru 

lunile iulie, august și septembrie 2019; 

            Doamna Spătaru Margareta, secretar comună  prezintă punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, în 

conformitate cu prevederile legale la fiecare trei luni se alege un nou președinte de ședință și solicită 

propunerea unui consilier pentru a ocupa această funcție. 

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

   Domnul consilier Horonceanu Alexandru : Propun pe domnul consilier Comârlău Costel 

pentru a fi președinte de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2019.             

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

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2019; 

               Se  aprobă  cu 15 voturi  din 15 consilieri prezenti. 

          Punctul 5 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind  stabilirea situațiilor deosebite pentru care 

se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local 

          Doamna Spătaru Margareta, secretar comună prezintă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi și situațiile 

deosebite pentru care se pot acorda ajutoarele de urgență din bugetul local. 

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

             Domnul consilier Alexandrescu Ion susține că nu este oportun acordarea de ajutoare de 

urgență pentru cei plecați în străinătate pentru repatrierea celor decedați în străinătate. 

 Domnul consilier Ardeleanu Ioan susține că în anii trecuți nu a fost plătită o factură 

pentru ajutor de incendiu. 

Domnul consilier Pășescu Irinel  arată că este binevenită acordarea de ajutoare de 

urgență din bugetul local, în special pentru incendii. 

Domnul consilier Alexandrescu Ion solicită să se prezinte în consiliul local o situație a 

beneficiarilor de V.M.G., persoane cu handicap, alocații complementare, alte prestații sociale 

de pe raza comunei. 

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

Proiect de hotărâre privind  stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din 

bugetul local 

          Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

          



Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 

comunei Pârjol nr.37/2019 privind închirierea prin licitație publică cu plic închis unui spațiu în suprafață de 220 

m.p. din imobilul Grajd situate în localitatea Pârjol, aflat în domeniul public al comunei Pârjol pentru fabrica de 

peleți și nr. 41/2019 privind aprobarea  inchirierii prin licitatie publica cu plic inchis a suprafetelor : 3x2500 mp = 

7500 mp Sondele MER 1; MER 2;MER 3 ( pentru careuri de foraj ) ; 3x 1000 mp = 3000 mp – ( careuri de productie ) 

si 1250 mp legaturi conducte si alimentare cu energie electrica din terenul , islaz comunal aflat in 

Campeni+Pustiana, domeniul  privat al UAT Comuna Parjol .  

          Doamna secretar Spătaru Margareta  prezintă  punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, aratând că se 

impune revocarea HCL nr. 37/2019 și 41/2019 ca urmare a celor comunicate de Instituția Prefectului 

Bacău precum și pentru a realiza un regulament unic pentru pentru închirierea spațiilor/terenurilor 

aparținând domeniului public și/sau privat al comunei Pârjol. 

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

Domnul consilier Pășescu Irinel întreabă dacă s-a concretizat închirierea imobilului Grajd. 

Doamna secretar Spătaru Margareta arată că persoanele interesate de închiriere imobilului 

grajd nu au mai păstrat legătura cu autoritățile locale  și nu au manifestat interes pentru 

închiriere. 

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

Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pârjol nr.37/2019 privind 

închirierea prin licitație publică cu plic închis unui spațiu în suprafață de 220 m.p. din imobilul Grajd situate în 

localitatea Pârjol, aflat în domeniul public al comunei Pârjol pentru fabrica de peleți și nr. 41/2019 privind 

aprobarea  inchirierii prin licitatie publica cu plic inchis a suprafetelor : 3x2500 mp = 7500 mp Sondele MER 1; MER 

2;MER 3 ( pentru careuri de foraj ) ; 3x 1000 mp = 3000 mp – ( careuri de productie ) si 1250 mp legaturi conducte 

si alimentare cu energie electrica din terenul , islaz comunal aflat in Campeni+Pustiana, domeniul  privat al UAT 

Comuna Parjol .  

         Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenți. 

         Punctul 7 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au 

împlinit 50 ani de căsătorie și au depus cerere pănă la data de 30.06.2019; 

          Doamna secretar Spătaru Margareta  prezintă punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, arătând că familiile 

care au împlinit 50 ani de căsătorie și au depus cerere pănă la data de 30.06.2019 vor primi suma de 200 lei. 

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

Domnul consilier Horonceanu Alexandru : Propun ca suma să fie majorată la 500 lei după data 

de 30.06.2019. 

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

Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie și au depus 

cerere pănă la data de 30.06.2019 

Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenți. 



         Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul local al comunei 

Pârjol,județul Bacău, a sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții,pentru întreținerea și 

efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din comună. 

        Doamna secretar Spătaru Margareta  prezintă punctul nr. 8 de pe ordinea de zi. 

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

Domnul consilier Horonceanu Alexandru întreabă dacă s-au concretizat promisiunile Ocolului 

Silvic privind asigurarea de material lemnos pentru încălzirea bisericilor din comună. 

Domnul primar Lupu Vasile : Nu s-au concretizat promisiunile Ocolului Silvic. 

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

Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul local al comunei Pârjol,județul Bacău, a sumelor de 

bani alocate procurării de materiale de construcții,pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult 

din comună. 

        Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenți. 

        Punctul 9  de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public 

și/sau privat al comunei Pârjol.                      

Doamna secretar Spătaru Margareta prezintă punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, arătând 

necesitatea aprobării unui regulament unic privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru 

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

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

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

Proiect de hotărâre 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 15  voturi  din 15  consilieri prezenți. 

        Revenim la Punctul 1  de pe ordinea de zi : 

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

 Domnul consilier Pășescu Irinel solicită informații privind costul investiției DIG din 

satul Băhnășeni. 

       Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian arată că sumele au fost aprobate prin H.C.L. nr. 33 / 

2019 

                   Domnul Primar Lupu Vasile arată că la următoarea ședință de consiliu local va 

prezenta succint investițiile realizate în comuna Pârjol precum și costul exact al acestor investiții 



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

Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al  bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de 

funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al comunei Pârjol la data de 31.12.2018; 

        Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenți. 

        Punctul 2  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului 

de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al comunei Pârjol la data 

de 31.03.2019;  

Doamna Consilier superior Rusu Elena 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 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe 

secțiunea de funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al comunei Pârjol la data de 31.03.2019;  

        Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenți. 

Punctul 3  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei 

Pârjol pentru anul 2019;  

Doamna Consilier superior Rusu Elena prezintă punctul nr. 3 de pe ordinea de zi. 

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

 Domnul consilier Horonceanu Alexandru  solicită ca prezentarea proiectelor de hotărâri să se 

facă cu termeni mai puțin tehnici. 

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

Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Pârjol pentru anul 2019; 

        Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenți. 

       DIVERSE; 

       Domnul consilier Horonceanu Alexandru, solicită să se organizeze lucrări de tăiat iarba la 

casele nelocuite, amenajarea unei troițe. 

       Domnul primar Lupu Vasile susține că respective case au proprietari și că nu sunt sume de 

bani alocate pentru amenajarea de troițe. 

       Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian arată fiecare trebuie să fie responsabil pentru îngrijirea 

proprietății personale și că la nivel de primărie se depun toate eforturile pentru a efectua în 

mod regulat lucrări de tăiat iarba/ amenajare/ etc. 



  

              Domnul consilier Volmer Ion solicită desfășurarea de activități sportive pe perioada verii 

în comună. 

 Domnul consilier Pășescu Irinel arată că au fost desfășurare competiții sportive în 

comună, în special fotbal, însă pe perioada verii participarea la aceste competiții ar fi redusă 

întrucât tineretul este plecat din comună precum și că infrastructura sportivă este precară. 

 Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian arată că se vor efectua investiții în bazele sportive ale 

comunei, în special amenajarea unui teren cu gazon sintetic. 

       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  27.06.2019. 

 

              PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                SECRETAR, 

             Consilier, Volmer Ion                                            Margareta Spătaru 

 


