
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi   29 NOIEMBRIE  2017  în  ședința ordinară  al Consiliului local  al 

comunei  Pîrjol ,județul  Bacău, la care participă 15 consilieri din cei 15 consilieri care compun 

Consiliul local. 

 Ședința  este deschisă de d-l  Florea Costel ,președintele de ședință ,care arată  că  

fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local ședința este  statutară și  își poate  începe 

lucrările  , prezentând proiectele  ordinii de zi: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție 

privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor 

solide în județul Bacău” 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru protectia 

 apelor  împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna  Pîrjol,județul Bacău; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Pîrjol; 

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare a comunei Pîrjol pentru anul 2018-

2019 . 

Domnul consilier Florea Costel ,președinte de ședință:  Supun la vot proiectul ordinii de zi  al 

ședinței de astăzi .Se aprobă cu  15 voturi. 

  Domnul consilier Florea Costel ,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  13 octombrie 2017.  Se aprobă cu 

15 voturi.  

         Punctul 1 de pe ordinea de zi:   

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol   .  

        Doamna Nistor Ana, șef SVSU, prezintă  Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea  Planului de 

analiză  și  acoperire  a riscurilor; 

 



           Domnul consilier Florea Costel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

Domnul Horonceanu Alexandru,consilier : gabioanele  care au fost  puse pe pârâul 

Solonț , în satul Băhnășeni sunt distruse, cei de la Apele Române au promis că o să facă 

regularizarea răului Tazlău și a afluenților săi dar au fost numai promisiuni, sper să se remedieze 

situația pentru a preveni eventualele  inundații . 

Domnul consilier Marian  Maricel: drumul care s-a făcut în spatele locuinței mele este 

deteriorat din cauza   vehiculelor de mate tonaj care  transportă lemne din satul Bărnești,  iar 

digul a început să se  surpe din cauza  autovehiculelor de mate tonaj, să se ia măsuri pentru 

remedierea  acestor  probleme. 

         Domnul consilier Florea Costel ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre  privind  aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

        Se  aprobă  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor  cu 15  voturi  din 15 consilieri prezenti.  

         Punctul 2  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 

adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem 

integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”. 

         Inițiator:Primarul comunei. Pîrjol  . 

      Domnul  viceprimar, Eriș Mihai, prezintă  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare  al  proiectului „Sistem 

integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”. 

           Domnul consilier Florea Costel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

         Domnul consilier Florea Costel ,președinte de ședință:  Supun la vot   Proiectul  de 

hotărâre  privind  aprobarea  Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de 

implementare al proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul 

Bacău”  

   Se aprobă    Proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea  Actului adițional nr.2 la 

Documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului „Sistem integrat de 

management al deșeurilor solide în județul Bacău”cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri 

prezenți. 

         Punctul 3  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

acțiune pentru protectia apelor  împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna  

Pîrjol,județul Bacău; 

         Inițiator:Primarul comunei. Pîrjol  . 

      Doamna  Comărlîu Doinița ,consilier în cadrul compartimentului  agricol prezintă  Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru protectia apelor  împotriva poluării cu 

nitrați din surse agricole în comuna  Pîrjol,județul Bacău; 



 

           Domnul consilier Florea Costel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

   Domnul consilier Coșa Sorin: având în vedere faptul că sunt multe familii care nu au  

construite fose septice și au  toate scurgerile făcute la  pârâuri sau râul Tazlău  și care poluează  

apa, să se ia măsuri pentru desființarea acestor scurgeri,  să fie înștiințați oameni cu privire la 

acest lucru și să se ia măsuri pentru  remedierea situației  și să se inițieze un proiect de hotărâre 

pentru demontarea țevilor care s-au pus în fața locuinței sau la șanțuri deoarece nu se poate 

face dezăpezirea  corespunzător. 

         Domnul consilier Florea Costel ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru protectia  apelor  împotriva poluării cu 

nitrați din surse agricole în comuna  Pîrjol,județul Bacău; 

   Se aprobă    Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru protectia 

 apelor  împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna  Pîrjol,județul Bacău; 

 cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți. 

Punctul 4  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei 

Pîrjol;         Inițiator:Primarul comunei. Pîrjol  . 

       Domnul primar,Lupu   Vasile ,prezintă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Statutului 

comunei Pîrjol; 

           Domnul consilier Florea Costel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

            Domnul consilier Florea Costel ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Pîrjol; 

   Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Pîrjol 

 cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți. 

Punctul 5   de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare a 

comunei Pîrjol pentru anul 2018-2019 . 

         Inițiator:Primarul comunei. Pîrjol  . 

       Domnul primar,Lupu   Vasile ,prezintă   Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea  rețelei 

școlare a comunei Pîrjol pentru anul 2018-2019 . 

           Domnul consilier Florea Costel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

Domnul consilier Gogoncea Sorin: am studiat materialele privind aprobarea rețelei școlare 

,mai trebuia o anexă la prezentul proiect de hotărâre pe care  trebuia să o prezinte d-na 

directoare de la școală.  

            Domnul consilier Florea Costel ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare a comunei Pîrjol pentru anul 2018-2019 . 

   Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare a comunei Pîrjol 

pentru anul 2018-2019  cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți. 



Domnul consilier Florea Costel,președinte de ședință:Fiind epuizate toate punctele de pe 

ordinea de zi, propun să  trecem la diverse. 

Domnul consilier Horonceanu Alexandru:  vă rog să ne comunicați dacă firma care a 

executat lucrarea privind turnarea asfaltului pe drumul spre Băhnășeni dacă și-a încheiat 

lucrările, ce mai era prevăzut în caietul de sarcini?Ce  evenimente se organizează cu ocazia zilei 

de 1 Decembrie, ziua Unirii?   Ocolul silvic Moinești a  ridicat prețurile la lemne pentru 

populație, s-a ajuns la suma de 200 lei / m.c. au promis că vor  da lemne pentru instituții și nu 

s-au ținut de cuvânt. 

Domnul consilier  Diac Irinel : a fost organizată serbare la școala Pîrjol în cinstea zilei de 1 

Decembrie, ziua  Unirii,  dacă se pot acorda cadouri pentru sărbători pentru toți  elevii și 

preșcolarii din  cadrul comunei   Pîrjol deoarece pe 22 decembrie  se  intra în vacanța de iarna. 

Domnul consilier Marian   Maricel: să se  resolve cu canalizarea de la blocuri, trebuie 

contactată o firmă care să facă vidanjarea  pentru a preveni sancțiunile de la Agenția pentru 

protecția mediului, cum s-a stabilit  investirea sumei de bani proveniti de la UNICEF  iar drumul 

care duce spre Băhnășeni este surpat lângă pod, so se remedieze situația. 

Domnul Gogoncea  Sorin,consilier: să se facă adresede atenționare  către persoanele care 

ocupă spațiul public prin construirea unor garduri  în  afara  proprietății, drumurile  au fost 

îngustate  iar mașinile de intervenții  pompieri  nu  pot intra pe aceste ulite. 

Domnul primar, Lupu Vasile:   în privința banilor  ce provin de la unicef s-a stabilit   ca să se 

facă un parc pentru copii  în fața grădiniței din satul Pîrjol deoarece  acolo s-a  făcut un  proiect 

pentru  construirea unei grădinițe noi  ,se va remedia și problema cu canalizarea dar sperăm să  

se aprobe  finanțarea proiectului  de  investiție  înființarea sistemului  de canalizare și apă 

potabilă în comuna Pîrjol. 

Domnul  consilier Florea Costel,președinte de ședință: Fiind epuizate toate punctele de pe 

ordinea de  zi declar  închisă  ședința  ordinară de consiliu din data de 29 noiembrie  2017. 

 

 

 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                           SECRETAR, 

            Consilier ,   Florea  Costel                                               jr.Neculai  Nistor 

 

 

 


