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CONSILIUL  LOCAL 

 PROCES  - VERBAL 

 

 Incheiat astăzi  14 iulie 2016 în ședința ordinară a Consiliului local al 

comunei  Pîrjol, județul Bacău, la care participă 15 consilieri , fiind prezenți toți 

consilierii  care  compun  Consiliului local Pîrjol. 

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

prezintă ordinea de zi: 

-Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale  Consiliului 

local Pîrjol; 

-Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  cotizației  anuale la patrimoniul 

Asociației de Dezvoltare  Intercomunitare  Bacău -ADIB . 

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

      Se supune  spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară- se 

aprobă. 

     Se trece la primul punct din ordinea de zi:  alegerea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului  local Pîrjol. Se dă cuvântul d-lui secretar pentru a prezenta 

Proiectul de hotărâre . Dl. secretar prezintă  proiectul de hotărâre la care au 

intervenit și consilierii cu unele modificări. 

- În cadrul comisiei pentru activități economico- financiare, amenajarea 

teritoriului și urbanism au fost propuși d-nii:  Ivu Costică Iulian,președinte; 

Florea Costel,secretar; Eriș Mihai, Coșa Ciprian Sorin,Alexandrscu Ion,membrii. 

Se supune la vot și se aprobă. 



-În cadrul comisiei pentru activități social culturale,culte,învățământ, sănătate și 

familie,protecția copiilor  au fost propuși  d-nii: Irinel Pășescu, președinte;  Lora 

Pruteanu,secretar, Diac irinel, Csaszar Emeric ,Gogoncea Sorin, membrii. Se 

supune la vot și se aprobă. 

-În cadrul comisiei pentru muncă și protecție socială,protecția mediului și 

turism, juridică și de disciplină au fost propuși d-nii: Pușcașu Neculai 

,președinte; Artdeleanu Ioan,secretar; Horonceanu Alexandru,Marian 

Maricel,Comârlău Costel, membrii. Se supune la vot  și se aprobă. 

 Se trece la al doilea punct din ordinea de zii: Proiect de hotărâre privind  

aprobarea cotizației anuale la patrimoniul  Asociației  de Dezvoltare 

Intercomunitare Bacău  în  cuantul de 1000 lei. 

    Dl  Pășescu  Irinel prezintă proiectul de hotărâre propus de primarul comunei în 

baza referatului întocmit de d-na Bocancea Viorica  prin care arată că toate 

comunele care sunt  cuprinse  în Lista  de investiții prioritare  2014-2020  trebuie 

să achite o contribuție de 1000 lei către ADIB. 

  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

Se trece la discuții: Dl secretar prezintă atribuțiile consilierilor locali în ceea ce 

privesc întocmirea comisiilor de specialitate, organizarea ședințelor de comisie și 

depunerea documentelor  la registratura primăriei, întocmirea de proiecte pentru 

ședințele următoare.Mai  precizează  faptul că  s-a făcut o adresă către Casa 

Asigurărilor de Sănătate  pentru repartizarea unui medic de  familie pentru satul 

Pîrjol deoarece d-na dr.Balașa Gabriela nu se ocupă de pacienți și nu se prezintă la 

cabinet, oamenii  fiind nevoiti să-și caute al medic de familie, că primăria asigură 

spațiul necesar pentru a-și desfășura activitatea. 

    Dl . Csaszar Emeric  dorește ca spațiul care se va concesiona către medicul de 

familie să se supună licitației și să plătească  chiria  corectă așa cum plătește și 

medicul din satul Pustiana.  

   Dl Horonceanu Alexandru dorește ca la ședințele următoare să se prezinte 

documentele cu 5 zile înainte   de ședință pentru a fi studiate și  dezbătute  în 



cadrul comisiilor  de  specialitate  , iar procesele verbale întocmite în cadrul 

ședințelor Consiliului local să se citească la ședința următoare.mai precizează 

faptul că drumul  de la Linia 2 Pîrjol este foarte deteriorat după inundații și să se 

facă  lucrări de reparare a drumurilor, de curățarea spațiilor verzi. 

   Dl. Alexandrescu Ion propune ca să se facă demersuri pentru a schimba 

destinația școlii din satul Băsăști  în vederea închirierii  unui spațiu pentru un 

cabinet medical de medicină generală deoarece  este foarte greu pentru cetățeni 

să se deplaseze la alte cabinete medicale , avand și podul stricat după inundațiile 

din luna iunie precum și refacerea căminului cultural din satul Băsăști. Dl. Pășescu 

Irinel precizează faptul că nu se poate schimba destinația școlii. 

     Dl. Ivu Costică Iulian dorește  ca să se facă inventarierea tuturor islazurilor 

comunale, suprafețele  să fie măsurate și trecute corect în inventarul  primăriei, 

mai arată că asistenții personali ai bolnavilor nu au fost retribuiți luna aceasta, 

care sunt motivele pentru care nu si-au primit salariile . 

    Dl. Horonceanu Alexandru solicită situația  drumurilor asfaltate,plățile care s-au 

efectuat, au fost proiecte în derulare care s-au suspendat deoarece nu mai sunt 

bani  pentru achitarea acestor lucrări. 

   Dl.Irinel Pășescu  propune ca la ședința următoare care se va efectua să fie 

invitată și d-na contabilă Horonceanu pentru a da răspunsurile privind plățile care 

s-au  achitat către firmele care au efectuat lucrările de  reparații, asfaltare 

drumuri comunale precum și la efectuarea reparațiilor de la apartamentul de la 

Dispensarul medical Pîrjol. 

    Dl.Comârlău Costel propune să se facă decolmatarea șanturilor,refacerea 

gabioanelor din satul Băhnășeni pentru a se evita pe viitor inundațiile. 

   Dl. Irinel  Pășescu propune ca  ședințele consiliului local să se facă în ultima zi de 

joi  din lună , la ora 10,00, pe perioada  verii. 

  Dl. Horonceanu Alexandru  întreabă dacă șoferii  microbuzelor școlare sunt și ei 

în vacanță , de ce nu se prezintă la serviciu, iar autovehicolul  care este parcată în 



spatele primăriei  să se repare pentru a se putea  transporta  balastru pentru 

repararea  drumurilor comunale . 

Dl. Gogoncea Sorin   precizează  faptul că  s-a alocat suma de 975 mii lei de la 

Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat  pe anul 

2016, pentru unele unități administrativ teritoriale afectate de  calamități 

naturale produse de inundații, care trebuiesc cheltuiți pentru repararea 

drumurilor comunale și a podului Băsești,Pustiana. 

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

proiectele de hotărâri supuse spre aprobare; 

-proiect de hotărâre privind  constituirea comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local Pîrjol – se aprobă. 

-proiect de hotărâre privind  aprobarea  cotizației anuale la patrimoniul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitare Bacău-ADIB – se aprobă. 

     Nemaifiind alte materiale și discuții,președintele de ședință declară închise 

lucrările ședinței ordinare a Consiliului local. 

      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 Președinte de ședință,                                Secretar, 

         Consilier, Irinel Pășescu jr.Neculai  Nistor 


