
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi   31.05. 2018  în  ședința ordinară  a Consiliului local  al comunei  

Pîrjol ,județul  Bacău, la care participă 13  consilieri din cei  15 consilieri  care  compun Consiliul 

local ,  lipsind dl. Marian Maricel și Florea Costel  care au demisionat din funcția de consilier 

local. 

 Ședința  este deschisă de d-l  Ardeleanu  Ioan ,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 Regulamentului privind stabilirea numărului 

utilizatorilor serviciului public de salubrizare în  vederea calculării  taxei speciale de salubrizare; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Pîrjol,județul Bacău; 

3.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și 

vacantarea mandatului de consilier local; 

4.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Marian Maricel și 

vacantarea mandatului de consilier local; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Planului de ocupare a funcțiilor publice 

pentru Primăria comunei Pîrjol pentru anul 2018; 

     Domnul consilier   Ardeleanu  Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot proiectul  ordinii de 

zi  al ședinței de astăzi .Se aprobă cu  13  voturi. Dau cuvântul președintelui comisiei  juridice, dl. 

Pușcașu Neculai, pentru a prezenta Raportul  de  avizare al proiectului de hotărâre aprobat la  

ordinea de zi. 

     Domnul consilier  Pușcașu Neculai, președintele Comisiei  juridice,prezintă Raportul de 

avizare al proiectelor  de hotărâre aprobat la ordinea de zi.  

  Domnul  consilier  Ardeleanu  Ioan  , 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 26 aprilie 2018.  Se 

aprobă cu 13  voturi.  



         Punctul 1 de pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în  

vederea calculării  taxei speciale de salubrizare; 

       Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

      Domnul  viceprimar Eriș  Mihai prezintă  Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea 

regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în 

vederea calculării taxei special de salubrizare. 

            Domnul  consilier  Ardeleanu  Ioan, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

     Domnul consilier  Ardeleanu Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot   

Proiectul  de  hotărâre  privind    aprobarea Regulamentului privind  stabilirea numărului 

utilizatorilor serviciului public de salubrizare în  vederea calculării  taxei  speciale de 

salubrizare; 

        Se   aprobă  Proiectul  de hotărâre  privind   aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în  vederea calculării  taxei 

speciale de salubrizare  cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcții al aparatului  de specialitate al primarului comunei Pîrjol,județul Bacău; 

         Inițiator: Primarul comunei  Pîrjol . 

      Domnul  secretar  Nistor  Neculai  prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Pîrjol,județul Bacău; 

Domnul secretar Nistor Neculai: am primit avizul de  la A.N.F.P. pentru Statul de funcții și 

Organigrama aparatului de specialitate al primarului și este  necesară  aprobarea prin hotarare 

de consiliu conform avizului 

  Domnul consilier  Ardeleanu Ioan,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

                    Domnul consilier  Ardeleanu Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot   

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului  de 

specialitate al primarului comunei Pîrjol,județul Bacău; 

        Se   aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții al aparatului  de specialitate al primarului comunei  Pîrjol,județul Bacău   cu 13 voturi 

pentru din 13 consilieri prezenți.  

Punctul 3 de pe ordinea de zi: .Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia 

consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local; 

         Inițiator: Primarul comunei  Pîrjol .  

      Domnul  secretar  Nistor  Neculai  prezintă  Proiectul  de hotărâre prin care se ia act de 

demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local; 

  Domnul consilier  Ardeleanu Ioan,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

                    Domnul consilier  Ardeleanu Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot   

Proiectul  de  hotărâre  prin care se ia act de demisia  consilierului local  Florea Costel și 

vacantarea mandatului de consilier local; 



 

        Se   aprobă   Proiectul  de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local 

Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local  cu 13 voturi pentru din 13 consilieri 

prezenți.  

Punctul 4 de pe ordinea de zi: .Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia 

consilierului local  Marian  Maricel  și  vacantarea  mandatului de consilier local; 

         Inițiator: Primarul comunei  Pîrjol .  

      Domnul  secretar  Nistor  Neculai  prezintă  Proiectul  de hotărâre prin care se ia act de 

demisia consilierului local Marian Maricel  și vacantarea mandatului de consilier local; 

  Domnul consilier  Ardeleanu Ioan,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

                    Domnul consilier  Ardeleanu Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot   

Proiectul  de  hotărâre  prin care se ia act de demisia  consilierului local  Marian Maricel  și 

vacantarea mandatului de consilier local; 

        Se   aprobă   Proiectul  de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local  

Marian  Maricel  și vacantarea  mandatului de consilier local  cu 13 voturi pentru din 13 

consilieri prezenți. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Planului 

de ocupare a funcțiilor publice pentru Primăria comunei Pîrjol pentru anul 2018; 

         Inițiator: Primarul comunei  Pîrjol .  

      Domnul  secretar  Nistor  Neculai  prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea 

modificării  Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Primăria comunei Pîrjol pentru anul 

2018 , este necesară modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  conform avizului de 

la A.N.F.P. 

  Domnul consilier  Ardeleanu Ioan,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

                    Domnul consilier  Ardeleanu Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot   

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea modificării  Planului de ocupare a funcțiilor publice 

pentru Primăria comunei Pîrjol pentru anul 2018; 

 

        Se   aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea modificării  Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pentru Primăria comunei Pîrjol pentru anul 2018    cu 13 voturi pentru din 13 

consilieri prezenți. 

   Domnul consilier Ardeleanu Ioan,președinte de ședință: fiind  supuse aprobării toate 

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

Donul consilier Pășescu Irinel:  părinții unui număr de  25 de copii de  pe Dealul Ariei  au  

făcut solicitări către școală pentru asigurarea transportului cu  microbuzul școlar al elevilor de 

la Școala   cu clasele I-IV Băhnăeni deoarece distanța este foarte mare,  domnule primar vă rog 

să faceți demersurile  pentru  achiziția unui  microbuz școlar sau să găsim o soluție  cu cele 

două microbuze școlare pe care le avem. 

Domnul consilier Alexandrescu Ion: când  încep lucrările pentru construcția podului? 

Domnul primar,Vasile Lupu: mai avem nevoie de avizele de la  CSJ Bacău, Telekom, DSP, 

Mediu ,Apele Române, pentru începerea lucrărilor de construire. 



        Domnul  consilier  Ardeleanu  Ioan   ,președinte  de  ședință:  Fiind  epuizate  toate  

punctele de pe ordinea de zi, declar închisă ședința ordinară de lucru din data de  31 mai  

2018. 

 

 

                 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                             SECRETAR, 

             Consilier ,    Ioan  Ardeleanu                                              Neculai  Nistor 

 


