
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÂRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr. 6138 / 02.12.2019 

                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  28 NOIEMBRIE 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-na consilier Pruteanu Lora, 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. 354/21.11.2019 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 15 noiembrie 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, pentru 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, care prevede că suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme 

urgente cu majoritate simplă, supun la vot completarea ordinii de zi de astăzi cu Proiect de 

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

depus cerere până la data de 30.11.2019, domiciliază pe raza comunei Pârjol și a localităților 

aparținătoare, și nu au mai beneficiat de acest sprijin. Urgența este motivată de acordarea 

acestui sprijin persoanelor care au formulat cerere până la data de 30.11.2019 în luna 

decembrie 2019, înainte de sărbătorile de iarnă. 

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

de hotărâre. Așadar ordinea de zi va avea 6 puncte. 

 



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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 

unităților administrativ teritoriale din judeţul Bacău, membre ADIS. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Hăineala. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și al bugetului alocat organizării și 

desfășurării manifestărilor dedicate Sărbătorilor de iarnă 2019 -2020. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Local al comunei Pârjol. 

5. Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie și au depus cerere până la data de 30.11.2019, domiciliază pe raza comunei Pârjol și a 

localităților aparținătoare, și nu au mai beneficiat de acest sprijin. 

6. Diverse 

 

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 ordinare din 28.11.2019 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, domnului Eriș Mihai președintele Comisiei pentru activități economico-

financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și domnului Pășescu Irinel, președintele Comisiei 

pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecția copilului 

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 aprobarea Regulamentului 

serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din judeţul Bacău, membre ADIS. 

 

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

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

aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din 

judeţul Bacău, membre ADIS. U.A.T. Comuna Pârjol este membră ADIS, iar potrivit obligațiilor legale 

care reies din calitatea de membru, raportat la ultimele modificări și reglementări legislative în materie 

de colectare selectivă a deșeurilor, trebuie să aprobăm acest Regulament. 

 

            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 Regulamentului serviciului public de salubrizare al 

unităților administrativ teritoriale din judeţul Bacău, membre ADIS. 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

 Punctul 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar 

pentru Parohia Ortodoxă Hăineala. 

 

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

punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind acordarea unui 

sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Hăineală în valoare de 98.000 lei. Prin HCL Pârjol nr. 58/2019 

din 12.09.2019 la solicitarea Parohiei Ortodoxe Hăineală, înregistrată la Primăria comunei Pârjol cu nr.  

1170/ 12.03.2019, s-a aprobat alocarea sumei de 150.000 lei pentru efectuarea următoarelor lucrări de 

renovare și reabilitare : Șapă in interiorul bisericii Sf. Cuvioasa Parascheva, finisaje interioare la cota ± 

0,00 și hidroizolații și termoizolații interioare.Parohia Ortodoxă Hăineală a formulat cererea nr. 96 din 

15.10.2019 înregistrată la U.A.T. Comuna Pârjol cu nr. 5473 din 01.11.2019 prin care solicită fonduri 

pentru lucrări de reparații suplimentare, care au fost constatate în timpul executării lucrărilor sus-

meționate, a căror finanțare a fost asigurată prin HCL Pârjol nr. 58/2019.Pentru Biserica din Parohia 

Ortodoxă Hăineală au fost necesare ample lucrări de renovare la interior (lucrări de subzidire, drenaj 

interior, refacere șapă, izolații etc) în caz contrar existând riscul prăbușirii bisericii. Cu ocazia efectuării 

acestor lucrări de renovare la interior s-a constatat că sunt necesare implicit și lucrări de renovare la 

exteriorul bisericii, fundația bisericii fiind grav afectată și la exterior, existând riscul ca sprijinul financiar 

inițial să rămână fără utilitate. 

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 acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Hăineala. 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și al bugetului 

alocat organizării și desfășurării manifestărilor dedicate Sărbătorilor de iarnă 2019 -2020. 

 

 Doamna Handoca-Pustianu Maria, consilier principal compartiment Contabilitate, 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 pentru aprobarea Programului și bugetului alocat 

organizării și desfășurării manifestărilor dedicate Sărbătorilor de iarnă 2019 -2020.  

 Domnul consilier Pășescu Irinel : Care este costul total ? 

 Doamna Handoca-Pustianu Maria, consilier principal compartiment Contabilitate : 

Pentru anul 2019 bugetul alocat este de 35.000 lei. 



 Domnul primar Vasile Lupu :  Vă invit duminică la ora 10.00 să participați la  acordarea 

titlului de cetățean de onoare al comunei Pârjol domnului Sandu Ion și la manifestările dedicate 

Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie 2019. 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și al bugetului alocat organizării și 

desfășurării manifestărilor dedicate Sărbătorilor de iarnă 2019 -2020. 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Pârjol. 

 

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

hotărâre de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Pârjol. Prin HCL 

Pârjol nr. 5/2017 din 23.02.2017 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 

local al comunei Pârjol pentru mandatul 2016-2020.Având în vedere modificarea legislației 

administrației publice locale, respectiv prevederile articolului 632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, consiliile locale au obligația de a-și revizui regulamentele de organizare și funcționare. 

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 Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Local al comunei Pârjol. 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor 

care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 30.11.2019, domiciliază pe 

raza comunei Pârjol și a localităților aparținătoare, și nu au mai beneficiat de acest sprijin. 

 

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

hotărâre de la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi și expune necesitatea aprobării unei hotărâri privind 

sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la 

data de 30.11.2019, domiciliază pe raza comunei Pârjol și a localităților aparținătoare, și nu au mai 

beneficiat de acest sprijin. Un număr de 8 familii au depus cerere pentru acordarea sprijinului până la 

30.11.2019, se va acorda 500 lei de familie. 

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 sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie și au depus cerere până la data de 30.11.2019, domiciliază pe raza comunei Pârjol și a 

localităților aparținătoare, și nu au mai beneficiat de acest sprijin. 

 

Se  aprobă  cu 14 voturi  din 14 consilieri prezenți. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi : DIVERSE  

Domnul consilier Pășescu Irinel atrage atenția asupra stării drumului care face legătura cu satul 

Bărnești, unde s-a intervenit cu un greder și susține că ar trebui intervenit și cu balastru. Starea 

drumului este precară. 

 Domnul consilier Horonceanu Alexandru afirmă aceeași situație și pentru linia a 2-a din satul 

Pârjol. 

Domnul primar Vasile Lupu : Vom intra să balastăm la Bărnești, dar am întâmpinat probleme cu 

virusului pestei porcine. Utiliaje au lucrat pentru îndeplinirea măsurilor împotriva pestei. 

Domnul consilier Coșa Ciprian Sorin atrage atenția asupra faptului că se explotează pădurea și 

că trec mașini supraîncărcate pe drumul accesoriu care face legătura cu satul Bărnești. 

Domnul primar Vasile Lupu : Vom lua măsura blocării temporare a acestui drum variantă cu  

balastru. 

Domnul primar Vasile Lupu : Asupra pestei porcine fac următoarele precizări : Microbul a fost 

depistat în satul Pârjol și în satul Câmpeni. Porcul bolnav din satul Câmpeni, la fam. Cristea, a 

fost adus din comuna Livezi.La Pârjol, la fam. Simona Hâncu, au fost sacrificați toți porcii și 

îngropați conform măsurile dispuse de DSVSA BACĂU și a fost igienizată curtea. Doresc să vă 

informez că se vor lua toate măsurile necesare împotriva virusului pestei porcine, conform 

normelor legale în vigoare.   

       Doamna consilier Pruteanu Lora, președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele de 

pe ordinea de zi declar închisă ședința ordinară  a consiliului local din data de  28.11.2019. 

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

              Consilier, Pruteanu Lora                                                            Margareta Spătaru 


