
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL  LOCAL  PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat  astăzi   26 ianuarie 2017 în  ședința  ordinară a Consiliului  local al 

comunei  Pîrjol,județul Bacău. 

        Dl. secretar jr. Neculai Nistor, deschide ședința și arată că, în conformitate cu prevederile art. 39 

alin.2 din Legea nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnii consilieri 

au fost convocați pentru astăzi 26.01.2017. 

    Ședința este convocată prin Dispoziția nr. 2/2017 a Primarului comunei Pîrjol și este legal 

constituită, fiind prezenți    15  consilieri locali. 

   Domnul secretar jr. Neculai Nistor: Dau  cuvântul  domnului consilier  Diac Irinel   –președinte de 

ședință , pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce lucrările  ședinței . 

     Domnul consilier  Diac Irinel,președinte de ședință  :  Așa cum ați luat la cunoștință din convocare 

și din ședințele Comisiilor de specialitate, ședința Consiliului local de astăzi are următoarea  ordine de 

zi: 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unității de învățământ preuniversitar pentru anul 

școlar 2017- 2018 în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Pîrjol-județul Bacău. 

3.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Pîrjol în Adunarea 

Generală a A.D.I.S. Bacău să voteze modificarea și  completarea Comisiei de evaluare pentru 

derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. 

4.Proiect de hotărâre privind  asocierea comunei Pîrjol cu Societatea Națională de Cruce Roșie.  

Domnul consilier  Diac  Irinel ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii de zi  al 

ședinței de astăzi. 

Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare  din 26.01.2017 cu 15 voturi. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2017. 

Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 



 

 

             Doamna  Mareș Maria –consilier principal serviciul impozite și taxe ,prezintă proiectul de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor și  taxelor locale pentru anul 2017 . 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul Horonceanu Alexandru,consilier: care este suma care se plătește pentru oficierea 

cununiei civile în zilele de sâmbătă și duminică, dacă a rămas suma de 100 lei ? Terenul închiriat în 

târgul  Câmpeni care este folosit doar de 4 ori pe lună și anume în zilele de joi și se ia chirie pentru o 

lună de zile, majorarea chiriilor  spațiilor și terenurilor ce apartin domeniului public cu 50% ,fiind 

foarte mult. 

Domnul  secretar Nistor Neculai-  pentru oficierea cununiilor civile a rămas aceeași sumă de 

100 lei care intră în bugetul local. 

Domnul primar,Lupu  Vasile:  având în vedere faptul că sumele încasate din plata  închirierea 

spațiilor sunt venituri  la bugetul local iar  ultima majorare a chiriilor a fost în anul 2013 cu 10 %, s-a 

propus această majorare pentru a colecta la bugetul local mai multe venituri, celelalte taxe 

rămânând  la fel. 

Domnul consilier, Pășescu Irinel: sunt de acord cu această majorare pentru spațiile închiriate 

în afară de cele ocupate de cabinetele medicale , la Dispensarul din satul Pustiana au fost făcute 

investiții de către dl. dr.Oiegar Horațiu Florin pentru obținerea autorizației de funcționare de la DSP, 

se ocupă de pacientii lui respectând programul de funcționare al acestui cabinet, s-au eliberat 

adeverințe medicale pentru copii gratuit , iar  la Dispensarul Pîrjol aceste adeverințe eliberate  au fost 

plătite de către copii, nu sunt de acord  cu  această majorare a chiriei pentru spațiile ocupate de 

cabinete medicale, noi trebuie să susținem funcționarea  cabinetelor medicale și să  atragem  mai 

mulți medici  în comună întrucât sunt oameni batrâni și bolnavi care nu au posibilități de deplasare în 

alte localități pentru  consultații. 

Domnul consilier, Florea Costel:  dacă se face această majorare  cu 50% la spațiile închiriate 

atunci să fie valabil pentru toți care au contracte încheiate deoarece  cabinetele medicale sunt și ele 

private, funcționează ca orice persoană juridică, își primesc banii de la  Casa de Asigurări de Sănătate 

pentru fiecare pacient înscris la cabinet , au și alte beneficii că funcționează în mediu rural , propun 

ca majorarea să fie de 25%, în târgul  Cîmpeni sunt mai multe spații ocupate de persoane fizice și 

juridice care nu  au contracte încheiate pentru plata chiriei spațiului, eu fiind singurul care are 

contract încheiat  pentru spațiul din târg, fiind folosit doar câteva zile pe lună și anume în ziua de joi 

când este organizat târgul comunal. 

Domnul  Marian Maricel: nu sunt de acord  cu majorarea de 50% a taxei privind închirierea spațiilor 

și a terenurilor, fiind un procent prea mare, ultima majorare a fost de 10 % în  anul  2013, propun ca 

să fie majorat cu un procent mai mic  deoarece  spațiul pe care îl am în chirie  nu  a  fost racordat la  

curent electric , am renovat toata cladirea din banii personali , deoarece era  un grajd de animale fără 

geamuri iar acoperișul era intr-o stare avansată de degradare, trebuia să se scadă toată suma 



 

 

investită din plata chiriei,dacă se majorează chiria eu îmi iat tot  ce am și plec,cumpăr un teren și 

construiesc un spațiu pentru activitatea pentru care am încheiat acest contract de închiriere. 

 Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de specialitate 

pentru a prezenta rapoartele.  

Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată din Pușcașu  

Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian Maricel  și  Comârlău  

Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, a procedat la 

verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil proiectul 

de hotărâre cu precizarea  ca  taxele pentru  plata chiriei spațiilor să fie majorat cu 25% în afară de 

spațiile închiriate pentru  cabinete medicale  . 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre  cu 

modificarea procentului la plata chiriei spațiilor și terenurilor  să fie de 25% cu excepția spațiilor 

închiriate de către cabinetele medicale care rămân la fel. 

Se aprobă Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 cu 14 

voturi , un vot împotrivă  dl. consilier Marian Maricel. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unității de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2017- 2018 în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Pîrjol-județul 

Bacău. 

      Inițiator : Primarul comunei Pîrjol. 

    Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

         Domnul consilier Mărian  Maricel : pentru  deschiderea  școlii Tărâța  trebuia  să  se aducă la 

cunoștința părinților clasele care se vor muta la Școala Tărâța, nu avem condiții pentru funcționarea 

școlii Tărîța, nu este centrală, nu este WC, geamurile nu sunt bune, iar profesorii care fac naveta de la 

o școală la alta  nu mai ajung la timp  la ore având la dispoziție , am un  tabel nominal cu parinții 

elevilor clase a-V-a care nu sunt  de acord cu deschiderea școlii Tărâța. 

           Domnul consilier Pășescu Irinel: sunt două săli de clasă la școala Tărâța care au sobe    bune,  

sunt geamuri bune, o să se construiască WC-uri  până la începerea cursurilor din  toamnă, sunt mai 

mulți copii din satul Tărâța care ar putea frecventa cursurile acolo . 

        Domnul primar,Lupu Vasile: având în vedere adresa Inspectoratului școlar județean Bacău  nr. 

280/13.01.2017 prin care s-a comunicat Avizul  privind organizarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2017 -2018 , rețeaua școlară a fost întocmită și aprobată  în ședința  

Consiliului profesoral și Consiliul de administrație al Școlii  gimnaziale Pîrjol  din care fac parte și  



 

 

reprezentanți ai părinților care trebuiau să se consulte cu părinții, acest tabel trebuia prezentat în 

ședința Consiliului de administrație al școlii Pîrjol, Consiliul local are rolul de a adopta o hotărâre  în 

baza  AVIZULUI CONFORM, comunicat de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău , până la 

începerea anului școlar 2017 -2018 o să  facem investiții  și reparații pentru a putea funcționa școala 

în condiții  bune. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de specialitate 

pentru a prezenta rapoartele.  

Doamna consilier Pruteanu Lora ,secretarul Comisiei  pentru activități social 

culturale,culte,învățământ,sănătate și familie,protecția copiilor: Comisia formată din Pășescu Irinel - 

președinte, Pruteanu Lora  –secretar,Diac irinel,Csaszar Emeric  și  Gogoncea Sorin –membrii,în 

conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 

locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, a procedat la verificarea documentației 

supuse spre analiză și aprobare de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

        Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil proiectul de 

hotărâre în forma prezentată : Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unității de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2017- 2018 în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Pîrjol-județul 

Bacău. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre 

privind  aprobarea rețelei unității de învățământ  preuniversitar  pentru anul școlar 2017 – 2018 în 

cadrul Unității Administrativ teritoriale Pîrjol-județul Bacău. 

Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unității de învățământ preuniversitar pentru 

anul școlar 2017- 2018 în cadrul Unității Administrativ Teritoriale  Pîrjol-județul Bacău cu 11 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă: d-nii consilieri  Ardeleanu Ion și  Marian Maricel, 2 abțineri : d-nii consilieri 

Horonceanu Alexandru și  Florea Costel. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului  Consiliului 

local Pîrjol în Adunarea Generală a A.D.I.S. Bacău să voteze modificarea și  completarea Comisiei de 

evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. 

      Inițiator : Primarul comunei Pîrjol. 

  Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de specialitate 

pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată din 

Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian Maricel  și  



 

 

Comârlău  Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 

privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, a procedat 

la verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil proiectul 

de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot  Proiectul  de hotărâre 

privind mandatarea  reprezentantului  Consiliului local Pîrjol în Adunarea Generală a A.D.I.S. Bacău să 

voteze modificarea și  completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de 

licitație organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a 

instalațiilor  de deșeuri în județul Bacău.  

     Se aprobă Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului  Consiliului local Pîrjol în 

Adunarea Generală a A.D.I.S. Bacău să voteze modificarea și  completarea Comisiei de evaluare 

pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, cu 15 voturi. 

    Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Pîrjol cu Societatea 

națională de Cruce Roșie-Filiala Bacău. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiilor de specialitate 

pentru a prezenta rapoartele.  

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată din 

Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian Maricel  și  

Comârlău  Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 

privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, a procedat 

la verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil proiectul 

de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: Supun la vot  Proiect de hotărâre privind 

asocierea comunei Pîrjol cu Societatea națională de Cruce Roșie-Filiala Bacău. 

      Se aprobă  Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Pîrjol cu Societatea națională de Cruce 

Roșie-Filiala Bacău-  cu 15 voturi. 

    Ordinea de zi fiind epuizată se trece la diverse. 

    Domnul consilier Marian  Maricel: este o firmă care a început exploatarea lemnului de foc  la 

Cîmpeni , la punctul numit  „rezervor”, aparține de ocolul Silvic Moinești, responsabil dl. Cobuz, dacă 

se dau lemne și pentru populație și la ce preț, trebuie luată o măsură cu mașinile care transportă 

lemne pe drumurile comunale  pentru a fi taxați de către primărie, ori să se încheie un contract cu ei 



 

 

pentru livrarea unei cantități de lemn foc pentru Primărie și Școală sau plata  unei taxe/tonă  sau m.c. 

transportat de către  firma care exploatează  tăierea lemnului. Sunt doi brazi în fața dispensarului 

care trebuiesc taiați deoarece  deranjează firele de curent electric. Pe deal în satul Câmpeni nu s-a 

făcut cum trebuie dezăpezirea de către firma care execută această  lucrare,fiind îngreunată urcarea 

mașinilor, cine  recepționează această lucrare  , de ce nu se  încadrează  persoană care să întocmează 

proiecte  pentru accesarea fondurilor europene și achiziții publice  pentru comună, să nu se dea banii 

către firme care  fac acest lucru. Să se ia măsuri cu drumul care duce spre brutărie care  este ocupat 

în mod abuziv  , s-a construit un gard  fără să  posede acte de proprietate sau de închiriere spațiu. 

Dacă s-a rezolvat cu extinderea de rețea privind racordarea la curent electric al lui Dănuț Ficuleț, care 

are și avizul de la E-on și nu au curent electric. 

      Domnul consilier Pășescu  Irinel – în anii anteriori s-a aprobat o hotărâre privind  plata unei taxe 

pentru mașinile cu tonaj de peste 3,5 tone care circulă pe drumurile comunale dar nu s-a pus în 

aplicare pentru că nu avea  avizul  Poliției Rutiere sau nu știu din ce motiv nu s-a pus în aplicare, ar 

trebui  taxate și mașinile care transportă gunoiul. 

     Domnul consilier Florea Costel: să se facă un proiect de hotărâre privind   circulația pe drumurile 

comunale ale mașinilor cu tonaj mare taxarea acestora  iar cele care  transportă lemnul exploatat din 

pădurile comunale să se încheie un contract pentru a se livra lemn de foc către instituțiile ce aparțin 

comunei. 

     Domnul secretar, Nistor Neculai: a fost emisă o hotărâre în acest sens în anii anteriori  care 

trebuia avizat de către Poliția mun. Moinești pentru a putea fi pusă în aplicare, nu este legal  

încheierea unui contract pentru livrarea de lemn foc pentru instituții în compensarea transportului 

pe drumurile comunale a mașinilor de tonaj mare, se va  întocmi un alt proiect de hotarâre pentru 

taxarea autovehiculelor de tonaj mare care  circulă  pe drumurile comunale în funcție de câți m.c. de 

lemn   vor exploata   din pădurile de pe raza comunei . 

     Domnul consilier Horonceanu Alexandru:  în discuțiile purtate  la sediul Primăriei Pîrjol cu dl. 

inginer șef al Ocolului Silvic Moinești  au spus că  dau lemne gratuit pentru școli și pentru biserici. 

 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier  Diac   Irinel  , declară închisă ședința din data 

de 26.01.2017, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  SECRETAR, 

Consilier, Diac  Irinel                                                                        jr.Neculai Nistor 

 

 


