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 Încheiat  astăzi 30 august 2016 în  ședința  ordinară a Consiliului 

local al comunei Pîrjol,județul Bacău, la care participă 12 consilieri din cei 15 

consilieri care compun consiliul local. 

 Ședința este deschisă de dl. Pășescu  Irinel,președintele de ședință 

care arată că sunt prezenți majoritatea  membriilor consiliului local, ședința este 

statutară și își poate începe lucrările,  prezintă  proiectele de hotărâri  care se vor 

discuta în ședință și anume: 

                1.Proiect de hotărăre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2016. 

                2.Proiect de hotărăre privind aprobarea  modificării și completării 

statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău –

A.D.I.S. 

                4.Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a 

modalității de gestiune a activității de administrare a Celului II din cadrul 

depozitului  de deșeuri realizat prin Proiectul   „Sistem integrat de management al 

deșeurilor solide în județul Bacău”. 

                5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru 

activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. 

                6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de 

eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri  



Bacău,realizată prin Proiectul” Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

județul Bacău”. 

              7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul 

„Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău”. 

              8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Modelului de contract de prestări 

servicii de salubrizare pentru agenții economici/intituțiile  publice încheiat cu SC 

Compania Romprest Service SA. 

     Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă  în  unanimitate. 

  D-na Rusu Elena, contabilă în cadrul   Primăriei  comunei  Pîrjol,  prezintă 

proiectul  de hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local și anume  transferarea 

unei sume de bani de la A.N.C.P.I. pentru  efectuarea  unor  lucrări  de cadastru 

pentru  intabularea  terenurilor din cadrul comunei precum virarea unor credite 

de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 

2016. 

Se trece la discutii: dl. Ivu Costică Iulian arată faptul că nu este de acord cu plata 

gunoiului în funcție de nr. de angajați și fiecare  agent economic  să plătească în 

funcție de kg de deșeuri  deoarece suma este foarte mare și  sunt  agenți 

economici care nu  au  o activitate intensă și  realizează venituri  mici cu care abia 

acoperă  salariile  pentru angajați precum și alte cheltuieli. Dl. Alexandrescu Ion  

întreabă în ce stadiu sunt proiectele privind alimentarea cu apă potabilă și 

canalizare iar dl. primar a precizat că sunt   în desfășurare  întocmirea 

documentației. Dl Florea Costel arată că drumul din satul Cîmpeni spre Biserica 

ortodoxă este foarte deteriorat și nu se poate  circula,  întreabă  care este situația 

drumurilor  care sunt intabulate de către Petrom  deoarece  nu se poate face nici 

un proiect pentru asfaltarea drumurilor din satul Cîmpeni  care sunt intabulate de 

către Petrom . D-na Bocancea  Viorica, salariată în cadrul Primăriei comunei 

Pîrjol,arată că drumul de la ieșirea de la Secția Câmpeni până la Costică Prescură 

este intabulat de către Petrom, nu se cunoaște anul și în ce condiții s-a făcut 

intabularea. Dl. Florea Costel solicit inventarierea tuturor tomberoanelor care au 

fost achiziționate și achitate de către instituție și care efectiv nu mai există, 



precum și a tuturor bunurilor care au fost achiziționate, unde este inventarul 

bunurilor ce apartin instituției care se face în fiecare  an  în cursul lunii ianuarie și 

trebuie să existe în compartimentul contabilitate, nu avem un spațiu de 

depozitare  pentru bunurile achiziționate ( drujbe,motocositoare, scară,roabe, 

autofiletante, etc).Solicită să se facă inventarierea domeniului public precum și a 

islazurilor comunale, să se  cunoască foarte  bine spațiile ce aparțin domeniului 

public .  

    Dl. Comârlău Constantin precizează faptul că drumul pe care s-a turnat primul 

strat de asfalt se deteriorează, este foarte greu de circulat deoarece  din cauza 

precipitațiilor  care au fost în cursul lunii iunie s-a stricat asfaltul ,  să se urgenteze 

aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt până la începerea sezonului rece, să se 

ia legătura cu executantul lucrării și să înceapă continuarea lucrării. 

   Dl Florea Costel propune ca  cel puțin doi consilieri să se implice în lucrările care 

se fac pe fiecare sat cu beneficiarii de ajutor social, so sprijine activitatea 

primarului și al viceprimarului deoarece volumul de muncă este foarte mare și 

sunt foarte multe lucrări de făcut cu beneficiarii de ajutor social  , sunt foarte 

multe persoane apte de muncă din cadrul beneficiarilor de ajutor social care au 

foarte multe ore de efectuat dar  primăria nu are  personal suficient pentru 

supraveghearea lor la muncă. Mai precizează faptul că ar trebuie fixate câteva 

stații  de oprire pentru microbuzele școlare, pentru a se aduna toți copii într-un 

singur loc ca să nu fie nevoit șoferul tot timpul să oprească  microbuzul  pentru 

fiecare copil in parte.  

   Dl Ivu Costică Iulian  solicită să se facă  o traversă din lemn pentru a se putea  

trece peste râul Tazlău  către  satele  Băsești și Hăineala  deoarece  începe anul 

școlar precum și sezonul rece și lumea nu mai poate circula prin Tazlău, mai sunt 

elevi care fac naveta către liceele din  Moinești și Lucăcești . Dl primar precizează 

faptul că nu poate să facă o lucrare neautorizată  deoarece  se pot produse 

accidente și ar fi răspunzător,se așteaptă autorizațiile necesare pentru a putea 

demara lucrările de reconstrucție al podului. 

     Dl. Horonceanu  Alexandru    propune ca șoferii de pe microbuze  să se ocupe și 

de  beneficiarii   de ajutor social, să-i supravegheze , să facă pontajul,  mai arată 



faptul că sunt copii care stau  foarte departe de stația unde opresc microbuzele 

școlare și propune să  schimbe traseul  și să meargă după copii care stau mai 

departe de stație. 

    Dl. Pășescu   Irinel  arată  faptul că de la ora 6 dimineața microbuzele pleacă pe 

traseele stabile pentru a ajunge la timp cu toti copii pentru a începe cursurile la 

ora 8,oo și dacă se abat de la traseu se va decala programul de  începe al 

cursurilor și pot so ține copii de la ora 6 dimineața până la  orele 15 ,00 cand ar 

termina  programul dacă se decalează ora, deci trebuie să  urmeze  traseul  

stabilit. 

Dl. Ivu Costică Iulian precizează  faptul că se pot  face gabioane cu  beneficiarii de  

ajutor social  și puse  ca protecție  în satul Băhnășeni, pentru a preveni  inundațiile 

din acest sat , mai  sunt bătrâni în toate satele din comună care trebuiesc ajutați 

cu tăiatul lemnelor și cu alte lucrări în cadrul gospodăriei . 

D-na Rusu Elena,contabila în cadrul  UAT Pîrjol  arată  că s-au făcut  nenumărate 

adrese  către  Buget  Finanțe  Bacău  pentru  suplimentarera  bugetului  în vederea  

plății   asistenților personali . 

Dl. Horonceanu  Alexandru  arată  că s-a vopsit  cu vopsea podurile de la Cîmpeni 

și Băsăști și s-au achitat  niște bani către  diferite  firme , d-na Horonceanu Lucica 

de ce mai lucrează în cadrul instituției dacă a delapidat banii instituției. 

Dl. Florea Costel solicită  să se facă demersuri  repararea  drumului de la Cîmpeni 

deoarece este foarte deteriorat, drumul care urcă spre biserica Cîmpeni precum și 

celelalte drumuri din sat. 

 Dl. primar Lupu Vasile a specificat drumurile care sunt prinse în proiectul de 

reabilitare a drumurilor , care este în lucru. 

S-au  făcut  propuneri  ca dl. Gogoncea Sorin să fie ales ca președinte de ședință 

pentru  următoarele  3  ședinte și s-a aprobat  în unanimitate. 

Consilierii locali sunt de acord cu explicațiile date de dl. primar și de d-na 

Bocancea   Viorica, sunt de acord cu cele 8 proiecte de hotărâri  supuse spre 

aprobare: 



                1.Proiect de hotărăre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2016. 

                2.Proiect de hotărăre privind aprobarea  modificării și completării 

statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău –

A.D.I.S. 

                4.Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a 

modalității de gestiune a activității de administrare a Celului II din cadrul 

depozitului  de deșeuri realizat prin Proiectul   „Sistem integrat de management al 

deșeurilor solide în județul Bacău”. 

                5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru 

activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. 

                6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de 

eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri  

Bacău,realizată prin Proiectul” Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

județul Bacău”. 

              7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul 

„Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău”. 

              8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Modelului de contract de prestări 

servicii de salubrizare pentru agenții economici/intituțiile  publice încheiat cu SC 

Compania Romprest Service SA. 

S-au  supus la vot cele 8 proiecte de hotărâri și s-au aprobat  7 proiecte de 

hotărâri  în unanimitate  iar Proiectul de hotărâre  nr.8 a fost respins. 

Nemaifiind alte materiale și discuții,președintele de ședință declară închise 

lucrările ședinței ordinare a Consiliului local. 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR, 

               Consilier,Irinel  Pășescu jr.Neculai  Nistor 


