ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PÎRJOL
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 18 iulie 2016 în ședința extraordinară 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 dl. Pășescu Irinel ,președintele de ședință
,care arată că fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local ședința este
statutară și își poate începe lucrările și dă cuvântul primarului comunei pentru
a prezenta proiectul ordinii de zi:
-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Pîrjol, la venituri pe
capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole,subcapitole,titluri și articole de
cheltuieli cu suma de 975 mii lei.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi- se aprobă în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința Consiliului
local din data de 14 iulie 2016- se aprobă.
Dl. Vasile Lupu,primarul comunei, arată ca rectificarea de buget se face
pentru suma de bani care a fost alocaltă din 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 .
Se trece la discuții:d-na Horonceanu Lucica ,salariată în cadrul primăriei
Pîrjol, solicită să i se dea voie să prezinte Dispoziția primarului prin care i-au fost
schimbate atribuțiunile de serviciu dând citire dispoziției emise de primarul

comunei. Dl Pășescu Irinel arată că ședința Consiliului local este extraordinară,
au fost invitați pentru rectificarea bugetului și nu este trecut în ordinea de zi
discutarea acestui subiect iar pe consilieri nu îi privesc problemele privind
reorganizarea care se face în cadrul aparatului de specialitate al primarului,
arată că a fost invitată de nenumărate ori pentru explicații privind plățile care s-au
făcut pentru repararea apartamentului de la Dispensarul Pîrjol și a altor lucrări , în
ședințele anterioare și nu s-a prezentat .Mai arată că au fost reținuti bani din
veniturile unor cadre didactice care trebuiau restituiți și nici pana la ora actuală
nu au primit banii . Dorește ca pe viitor să existe o mai mare transparență în ceea
ce privesc contractele încheiate și plățile care se fac către furnizori de servicii.
Dl. Horonceanu Alexandru arată că au fost inchiriate spații de la fosta
clădire a primăriei pentru care nu au fost achitate plata chiriilor și anume spațiul
închiriat de PF. Ardeleanu Mirela iar energia electrică consumată s-a achitat de
către instituție.
Dl Ivu Costică Iulian ridică problema plăților către asistenții personali care
nu a fost efectuată nici la ora asta, de ce nu s-au achitat salariile pentru această
categorie de salariați.
Dl primar precizează faptul că nu i-au fost prezentate de către
contabilitate listele de inventar privind bunurile care au fost predate șoferilor de
pe microbuzele școlare, autoturismele primăriei și alte compartimente din cadrul
instituției, acestea fiind solicitate în scris către compartimentul contabilitate.
Consilierii locali sunt de acord cu explicațiile date de dl. primar și cu
proiectul de hotărâre supus spre aprobare:
-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Pîrjol cu suma
de 975 mii lei – se aprobă .
Nemaifiind alte materiale și discuții, președintele de ședință declară închise
lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local.
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