
ROMÂNIA 

JUDEȚUL   BACĂU 

CONSILIUL   LOCAL  AL COMUNEI  PÎRJOL  

Nr.3451/ 27.08.2018 

                                                                            PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi  27.08. 2018  în  ședința ordinară  a Consiliului local  al comunei  Pîrjol 

,județul  Bacău, la care participă 15  consilieri din cei  15 consilieri  care  compun Consiliul local . 

Ședința  este deschisă de d-l  Horonceanu  Alexandru ,președintele de ședință ,care arată  că  fiind 

prezenți majoritatea membrilor consiliului local  ședința este  statutară și  își poate  începe lucrările  , 

prezentând proiectul  ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici pentru investiția ”Pod peste râul 

Tazlău,în comuna Pîrjol,județul Bacău” în urma întocmirii  Proiectului tehnic și atribuirii  Contractului de 

proiectare și execuție lucrări; 

 2. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea proiectului ” Pod  peste râul Tazlău.în comuna Pîrjol,județul 

Bacău ”; 

 3.Proiect  de hotărâre privind aprobarea  inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al 

comunei Pîrjol;  

 4.Proiect de hotărâre privind  revocarea  Hotărârii Consiliului local nr.30 privind informațiile de interes 

public și Hotărârii Consiliului local nr.31 privind  constituirea Comisiei de inventariere general, 

reevaluarea activelor fixe corporale și casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Pîrjol,județul Bacău; 

 5..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

 

     Domnul consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot proiectul  ordinii 

de zi  al ședinței de astăzi . Se aprobă cu  15  voturi. Dau cuvântul președintelui comisiei  pentru activități 

economico- financiare, dl. Ivu Costică Iulian  și președintelui comisiei pentru  muncă și protecție 

socială,protecția mediului și turism,juridică și de disciplină dl. Pușcașu  Neculai pentru  a prezenta 

Raportul de avizare al Proiectelor de hotărâre aprobate. 

  Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu  , președinte  de  ședință: Procesul verbal de la 

ședința anterioară a fost afișat la avizierul instituției și pe site-ul instituției,dacă mai aveți completări, 

supun spre aprobare procesul  verbal de ședință din data   de  24 iulie 2018   Se aprobă cu 15  voturi.  

         Punctul 1 de pe ordinea de zi : 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico- 

economici pentru investiția ”Pod peste râul Tazlău,în comuna Pîrjol,județul Bacău” în urma întocmirii  

Proiectului tehnic și atribuirii Contractului de proiectare și execuție lucrări; 

 Inițiator  :Primarul comunei Pîrjol 



 

     Doamna Bocancea Viorica, referent de specialitate în cadrul Compartimentului Urbanism și achiziții 

publice  prezintă   Proiectul de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici pentru 

investiția ”Pod peste râul Tazlău,în comuna Pîrjol,județul Bacău” în urma întocmirii  Proiectului tehnic și 

atribuirii Contractului de proiectare și execuție lucrări; 

            Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții.   

Domnul consilier Pășescu Irinel: traversele care sunt  de la pod Băsești să se pună pe drumurile afectate și 

anume în satul Bărnești și Pustiana la podul de la Beța. 

Dl. primar,Vasile Lupu: traversele au 30 cm și sunt necesare câte 3 traverse la un pod,  dorim să refacem 

podețul care traversează pârâul satului Câmpeni și pârâul satului Pustiana, fiind distruse  de  ploile 

abundente.  

     Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul de 

hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici pentru investiția ”Pod peste râul Tazlău,în 

comuna Pîrjol,județul Bacău” în urma întocmirii  Proiectului tehnic și atribuirii Contractului de proiectare 

și execuție lucrări; 

        Se   aprobă   Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici pentru 

investiția ”Pod peste râul Tazlău,în comuna Pîrjol,județul Bacău” în urma întocmirii  Proiectului tehnic și 

atribuirii Contractului de proiectare și execuție lucrări cu 15 voturi pentru. 

   Punctul 2 de pe ordinea de zi :  Proiect de hotărâre privind  cofinanțarea proiectului ” Pod  peste râul 

Tazlău.în comuna Pîrjol,județul Bacău ” Inițiator : primarul comunei Pîrjol 

           Doamna  Bocancea  Viorica,referent de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism și 

Achiziții publice, prezintă  Proiectul de hotărâre privind cofinanțarea proiectului ” Pod  peste râul 

Tazlău.în comuna Pîrjol,județul Bacău ” 

            Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții.   

     Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul de 

hotărâre privind cofinanțarea proiectului ” Pod  peste râul Tazlău.în comuna Pîrjol,județul Bacău ”; 

         Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind cofinanțarea proiectului ” Pod  peste râul Tazlău.în 

comuna Pîrjol,județul Bacău ”  cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenți. 

    Punctul 3  de pe ordinea de zi : .Proiect  de hotărâre privind aprobarea  inventarierii anuale a bunurilor 

din domeniul public și privat al comunei Pîrjol;  

  Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

           Doamna  Handoca Pustianu Maria, consilier principal în cadrul compartimentului Contabilitate , 

prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și 

privat al comunei Pîrjol;  



 

            Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții.   

     Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea  inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Pîrjol;  

        Se     aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  inventarierii anuale a bunurilor din domeniul 

public și privat al comunei Pîrjol    cu  15  voturi pentru din 15 consilieri prezenți. 

 

  Punctul 4 de pe ordinea de zi :  Proiect de hotărâre privind  revocarea  Hotărârii Consiliului local nr.30 

privind informațiile de interes public și Hotărârii Consiliului local nr.31 privind  constituirea Comisiei de 

inventariere generală, reevaluarea activelor fixe corporale și casare de bunuri aflate în patrimoniul 

comunei Pîrjol,județul Bacău; 

  Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

Dl . primar Vasile Lupu prezintă  

          Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții.   

 Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul de 

hotărâre privind  revocarea  Hotărârii Consiliului local nr.30 privind informațiile de interes public și 

Hotărârii Consiliului local nr.31 privind  constituirea Comisiei de inventariere general, reevaluarea 

activelor fixe corporale și casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Pîrjol,județul Bacău; 

 

   Se  aprobă Proiectul de hotărâre privind  revocarea  Hotărârii Consiliului local nr.30 privind 

informațiile de interes public și Hotărârii Consiliului local nr.31 privind  constituirea Comisiei de 

inventariere general, reevaluarea activelor fixe corporale și casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei 

Pîrjol,județul Bacău  cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenți. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

  Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

D-na Handoca Pustianu Maria prezintă Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2018. 

          Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții.   

 Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 

 

   Se  aprobă  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  cu 15 voturi pentru din 

15 consilieri prezenți. 

Domnul  consilier  Alexandru Horonceanu   ,președinte  de  ședință:  Fiind  epuizate  toate  

punctele de pe ordinea de zi,  propun să trecem la diverse. 

Dl. consilier  Comârlău  Costel -  este necesară construirea de gabioane la pârâul Solonț , că să nu mai 

spele asfaltul  atunci când se va mări debitul de apă. 

Dl.  consilier Pășescu Irinel:  să anunțați pe cei de la Apele Române ca să regularizeze  pârâul Solonț , 

mai vroiam să anunț că este necesară trimiterea unui microbuz  școlar  pentru  a transporta elervii de pe 

Dealul Ariei la  școala Băhnășeni. 



Dl. primar, Vasile Lupu: o să luăm  în calcul  solicitarea  cu privire la transportul elevilor,  s-a mărit 

efectivul de  elevi care necesită transportul cu microbuzul școlar deoarece se va închide Școala din satul 

Tărîța pentru  reconstruire  , numărul de stații  și nr. de copii care sunt de transportat  trebuie discutat în 

Consiliul de Administrație al școlii Pîrjol și  adus la cunoștință și Consiliului  local Pîrjol. 

Dl. consilier Pucau Neculai: terenul  din fața locuinței Vasâlca  a fost  împrejmuit , vă rog să luați 

măsurile necesare deoarece acest teren este domeniu public .  

Domnul  consilier  Alexandru Horonceanu   ,președinte  de  ședință:  Fiind  epuizate  toate  

punctele de pe ordinea de zi,  declar  închisă  ședința  ordinară din data de 27 august 2018 . 

 

 

                 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                 SECRETAR, 

   Consilier ,    Alexandru   Horonceanu                                      Neculai   Nistor 

 

 

 


