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                                                                            PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi  24.07. 2018  în  ședința ordinară  a Consiliului local  al comunei  Pîrjol ,județul  

Bacău, la care participă 13  consilieri din cei  13 consilieri  care  compun Consiliul local . 

Ședința  este deschisă de d-l  Horonceanu  Alexandru ,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   validarea mandatelor de consilieri domnilor Sandu Adrian și Hagimă 

Gheorghe mandate  vacante pe listele Partidului Mișcarea Populară; 

2.Proiect de hotărâre privind informațiile de interes public; 

3.Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în inventarul comunei 

Pîrjol,județul Bacău; 

4.Proiect de hotărâre privind  însușirea de către Consiliul local al comunei Pîrjol,județul Bacău a 

sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții,pentru întreținerea și efectuarea 

reparațiilor lăcașelor de cult din comună. 

     Domnul consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot proiectul  ordinii de zi  

al ședinței de astăzi . Se aprobă cu  13  voturi. Dau cuvântul președintelui comisiei  pentru activități 

economico- financiare, dl. Ivu Costică Iulian  și președintelui comisiei pentru  muncă și protecție 

socială,protecția mediului și turism,juridică și de disciplină dl. Pușcașu  Neculai pentru  a prezenta 

Raportul de avizare al Proiectelor de hotărâre aprobate. 

  Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu  , 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    3 iulie 2018   Se aprobă cu 13  voturi.  

         Punctul 1 de pe ordinea de zi : .Proiect de hotărâre  privind   validarea mandatelor de consilieri 

domnilor Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe, mandate  vacante pe listele Partidului Mișcarea Populară; 
       Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

      Domnul  consilier Gogoncea Sorin ,președintele comisiei de validare: în urma verificării legalității 

alegerii celor doi consilieri ,comisia propune validarea celor doi consilieri , dau citire  procesului  verbal 

de validare  a celor doi consilieri: Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe , fiind semnată de către toți 

membrii comisiei de validare . 



     Domnul secretar,Neculai Nistor, prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de 

consilieri domnilor Sandu Adrian și Hagimă  Gheorghe,mandate vacante pe listele Partidului Mișcarea 

Populară cu precizarea că s-a primit din partea  P.M.P. adresă de confirmare a  celor  doi membrii, fiind 

următorii pe listă. 

            Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

     Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de 

hotărâre  privind   validarea mandatelor de consilieri domnilor Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe 

mandate  vacante pe listele Partidului Mișcarea Populară; 

        Se   aprobă   Proiectul  de hotărâre  privind   validarea mandatelor de consilieri domnilor Sandu 

Adrian și Hagimă Gheorghe mandate  vacante pe listele Partidului Mișcarea Populară  cu 13 voturi 

pentru din 13 consilieri prezenți. 

Domnii Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe depun jurământul de credință  în limba română. 

Domnul  consilier Alexandru Horonceanu: propun ca dl. Sandu  Adrian să facă parte din Comisia 

Juridică iar dl. Hagimă Gheorghe în comisia economică, cine este pentru?  Se aprobă cu  13 voturi. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi :Proiect de hotărâre privind informațiile de interes public; 

       Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

           Domnul secretar,Neculai Nistor, prezintă Proiectul  de hotărâre privind informațiile de interes 

public . 

            Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

     Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul de 

hotărâre  privind  informațiile de interes public; 

        Se     aprobă  Proiectul  de hotărâre privind informațiile de interes public cu 13 voturi pentru din 

13 consilieri prezenți. 

Punctul 3  de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale 

aflate în inventarul comunei Pîrjol,județul Bacău; 

  Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

           Doamna Elena Rusu, consilier superior în cadrul compartimentului Contabilitate , prezintă 

Proiectul  de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în inventarul comunei 

Pîrjol,județul Bacău . 

            Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

     Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul de 

hotărâre  privind  reevaluarea  activelor fixe corporale aflate în inventarul comunei Pîrjol,județul Bacău; 

        Se     aprobă  Proiectul  de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în 

inventarul  comunei  Pîrjol ,județul Bacău  cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți. 

Punctul 4  de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind  însușirea de către Consiliul local al 

comunei  Pîrjol, județul Bacău a sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții,pentru 

întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din comună. 



  Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

           Doamna Elena Rusu, consilier superior în cadrul compartimentului Contabilitate , prezintă 

Proiectul  de hotărâre privind  însușirea de către Consiliul local al comunei Pîrjol,județul Bacău a 

sumelor de bani allocate procurării de materiale de construcții,pentru întreținerea și efectuarea 

reparațiilor lăcașelor de cult din comună. 

          Domnul  consilier  Alexandru  Horonceanu , președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

 Domnul  consilier   Alexandru Horonceanu ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul de 

hotărâre  privind  reevaluarea  activelor  fixe corporale aflate în inventarul comunei Pîrjol,județul Bacău; 

  Se     aprobă  Proiectul  de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale  aflate în inventarul  

comunei  Pîrjol ,județul Bacău  cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți. 

Dl. Horonceanu  Alexandru, consilier: doresc să-l  întreb pe dl. primar dacă are  cunoștință  de 

faptul că pe terenul din fața primăriei care este domeniu public și parcare publică au fost instalate 

corturi, cine le-a instalat și dacă are solicitare în acest sens? 

Dl. primar, Vasile Lupu: nu am primit nici o solicitare în acest sens. 

Dl. consilier Alexandrescu Ion : drumul județean are denumirea de stradă Vasile Lupu,  dacă este 

corect ? 

Dl. primar, Vasile Lupu: nomenclatorul stradal a fost aprobat în ședință de consiliu cu avizul 

Consiliului județean,  fiecare  denumire de stradă care poartă numele unui domnitor sau sfânt are în 

spate o documentație întocmită pe baza căreia a fost dat avizul , chiar  dacă este drum județean  

competența de a da denumire de stradă ne aparține 

Dl, consilier Ardeleanu  Ion:  ulița mea nu are denumire de stradă? 

Dl. primar Vasile Lupu:  nu s-au pus pe toate ulițele mici denumire de străzi mai ales unde sunt 

câteva case , acestea fiind în continuarea  unui drum principal ,  sunteți prins în nomenclator după 

numerotarea caselor. 

Dl. consilier  Sorin Gogoncea: propun  închirierea unui utilaj  pentru repararea drumurilor comunale 

care au fost afectate  în  urma ploilor abundente din luna iulie, dar numai atunci când se vor opri ploile. 

Dl. consilier  Irinel  Pășescu: la d-na Filareta s-au format bălți mari, la fel și pe linia a-II-a și nu se 

poate circula pe jos, dacă puteți trimite câteva mașini de balastru  și cu  ajutorul oamenilor de la ajutor 

social și cei care locuiesc acolo să le putem repara cât de cât cu un efort financiar mai mic. 

        Domnul  consilier  Alexandru Horonceanu   ,președinte  de  ședință:  Fiind  epuizate  toate  

punctele de pe ordinea de zi, declar închisă ședința ordinară de lucru din data de  24 iulie 2018. 

 

 

                 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                             SECRETAR, 

             Consilier ,    Alexandru  Horonceanu                           Neculai   Nistor 

 

 



 


