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                                                                  PROCES  - VERBAL 

            Încheiat  astăzi  30 MAI  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, 

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

ședință ordinară prin dispoziția nr.171/24.05.2019 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   18 aprilie 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 cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare 

Bacău-ADIB ; 

2.Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local a comunei Pârjol nr.6/2016 privind 

constituirea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pârjol ; 

3.Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitație public  cu plic închis  unui spațiu în suprafață de 

220 mp din imobilul grajd situate  în localitatea Pârjol,aflat în domeniul public al comunei Pârjol,pentru 

fabrica de peleți  ; 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Pârjol,județul Bacău; 

5.Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale pentru anul 

fiscal 2020 ; 



6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizației anuale la patrimonial ”Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu plic închis a 

suprafețelor:3x2500 mp  egal 7500 mp Sondele  MER 1;MER 2;MER 3; (pentru careuri de foraj);3x1000 

egal 3000 mp-(cereuri de producție) și 1250 mp legături conducte și alimentare cu energie electrică din 

terenul islaz  comunal aflat în Câmpeni plus Pustiana,domeniul privat al comunei Pârjol; 

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

zi  al ședinței de astăzi . 

            Domnul consilier  Volmer Ion ,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 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: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare 

Bacău-ADIB ; 

             Doamna secretar Spătaru Margareta prezintă proiectul de hotărâre de la punctul nr.1 de pe 

ordinea de zi,arătând  necesitățile financiare  pentru implementarea în bune condiții a Programului 

Operațional de Infrastructurăcă sumele  nefiind modificate față de anul trecut. 

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

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

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare 

Bacău-ADIB ; 

            Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15 consilieri prezenti. 

           Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local a comunei Pârjol nr.6/2016 privind 

constituirea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pârjol ; 

            Doamna Spataru Margareta secretar comuna  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 

Proiectul  de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local a comunei Pârjol nr.6/2016 privind 

constituirea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pârjol ; 



 

           Se  aprobă  cu 15 voturi  din 15  consilieri prezenti. 

          Punctul 3 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitație publică  cu plic închis  a unui spațiu în suprafață de 

220 mp din imobilul grajd situat  în localitatea Pârjol,aflat în domeniul public al comunei Pârjol,pentru 

fabrica de peleți  ; 

          Domnul  consilier   Cojocaru  Dimitrie Lucian ,prezintă punctul nr.3 de pe odinea de zi; 

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

         Domnul  consilier Pășescu Irinel   arată că este binevenită producerea de peleți  în cadrul 

comunei,în primul rând se creează locuri de muncă ,atragerea de fonduri la bugetul local.   

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

Proiectul de hotărâre  privind închirierea prin licitație publică  cu plic închisă a unui spațiu în suprafață 

de 220 mp din imobilul grajd situate   în localitatea Pârjol,aflat în domeniul public al comunei 

Pârjol,pentru fabrica de peleți  ; 

          Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

         Punctul 4 de pe ordinea de zi:  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate 

al primarului comunei  Pârjol,județul Bacău; 

         Doamna secretar Spătaru Margareta  prezintă  punctual nr.4 de pe ordinea de zi,aratand adresa  

comunicată de către Instituția Prefectului Bacău prin care se modifică numărul de posturi aprobate. 

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

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

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Pârjol,județul Bacău; 

         Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

         Punctul 5 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 

2020 ; 

          Doamna consilier Mareș Maria prezintă  punctual nr.5 de pe ordinea de zi,arătând rata inflației 

comunicată de către Ministerul de Finanțe și necesitatea adoptării unei hotărâri în acest sens. 



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

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

Proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale pentru anul 

fiscal 2020 ; 

          Se  aprobă -  cu 15 voturi   din  15 consilieri prezenți. 

         Punctul 6  de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ; 

         Domnul Cojocaru Dimitrie-Lucian consilier prezintă punctul nr.6 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 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ; 

        Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

        Punctul 7  de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu plic închis a suprafețelor:3x2500 

mp  egal 7500 mp Sondele  MER 1;MER 2;MER 3; (pentru careuri de foraj);3x1000 egal 3000 mp-(cereuri 

de producție) și 1250 mp legături conducte și alimentare cu energie electrică din terenul islaz  comunal 

aflat în Câmpeni plus Pustiana,domeniul privat al comunei Pârjol; 

        Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian prezintă punctul  nr.7 de pe ordinea de zi,arătând adresa de 

solicitare din partea  Companiei Mazarine Energy Romania SRL,precum și necesitatea atragerii de noi 

fonduri la bugetul local. 

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

       Domnul consilier Horonceanu Alexandru propune ca pentru suprafețele ce urmează a fi 

închiriate să se perceapă taxe. 

      Domnul consilier Gogoncea Sorin întreabă ce fel de lucrări vor să execute Compania care 

solicită închirierea terenurilor. 

      Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian arată că vor executa lucrări de foraj și cât privesc taxele 

privind închirierea suprafețelor de teren ,sumele sunt reglementate prin lege. 

      Domnul consilier Pășescu Irinel arată că  ar trebui ca și o condiție ca forța de muncă să fie 

recrutată din cadrul comunei . 



       Domnul primar arată că deja sunt trei persoane care și-au depus dosarele,condiția este ca 

persoanele să aibe vechime în domeniu adică să fi lucrat la petrol.   

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu plic închis a 

suprafețelor:3x2500 mp  egal 7500 mp Sondele  MER 1;MER 2;MER 3; (pentru careuri de foraj);3x1000 

egal 3000 mp-(cereuri de producție) și 1250 mp legături conducte și alimentare cu energie electrică din 

terenul islaz  comunal aflat în Câmpeni plus Pustiana,domeniul privat al comunei Pârjol; 

       Se  aprobă  cu 15  voturi  din 15  consilieri prezenti. 

       DIVERSE; 

       Domnul consilier Horonceanu Alexandru, întreabă dacă în urma lucrărilor efectuate de 

către firma Prospecțiuni dacă s-au gasit gaze. 

       Domnul consilier Pășescu Irinel arată că ar fi ideal să se găsească gaze. 

       Domnul primar Lupu Vasile arată că s-au gasit 3 puncte cu gaze și la nivel de unitatea 

administrativ  teritorială avem proiect pentru gaze iar stadiul proiectului nostru este mai 

avansat ca și lucrare față de a comunelor care s-au constituit ca și asociație cum ar 

fi:Scorteni,Berești-Tazlău, Strugari. 

       Domnul consilier Coșa Sorin arată că pe Dealul Pârjolului-Bărnești, drumul este stricat,nu se 

poate merge ar trebui balastrat și cei de ajutor social să fie puși la curațat șanturi. 

       Domnul consilier Diac Irinel arată că nu este de acord ca șanțurile să fie curațate de către 

cei de la ajutor social acolo unde sunt proprietari, fiecare să fie responsabil pentru porțiunea 

din fața locuinței.Cei de la ajutor social să fie puși pe porțiunile unde nu locuiește nimeni. 

       Domnul Gogoncea Sorin consilier arată că trebuie avut în vedere că oamenii construiesc 

gardurile pe domeniul public și  îngustează ulițele, trebuiesc date avertismente verbale și scrise 

dacă nu respectă să fie sancționați.    

       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  30.05.2019. 

 

              PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                SECRETAR, 

             Consilier ,Volmer Ion                                            Margareta Spătaru 

 


