
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                         PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi  30 martie  2017  în  ședința ordinară de lucru  a Consiliului local  al 

comunei  Pîrjol ,județul  Bacău, la care participă 14 consilieri din cei 15 consilieri care compun 

Consiliul local, dl. Pășescu  Irinel  lipsind motivat. 

 Ședința  este deschisă de dl. Diac  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: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „ Reabilitare,modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea 

Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău.” 

2 .Proiect de hotărâre  privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru 

emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației  imobilului Școala  veche Pîrjol nr.1 

sat. Pîrjol,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  „Reabilitare,modernizare și dotarea  

așezământului cultural din localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului  de exercitare a dreptului de acces al 

furnizărilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei  

Pîrjol,județul Bacău. 

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

al ședinței de astăzi,  cu introducerea  a două puncte pe ordinea de zi  față de cele trecute în 

convocare  și anume  punctele 3 și 4  .Se aprobă cu 10 voturi pentru și 4 consilieri se abțin de la vot :  

dl. Florea  Costel, dl. Marian Maricel, dl. Ardeleanu Ioan și dl. Horonceanu Alexandru. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi:  . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitare,modernizare și dotarea așezământului 

cultural din localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău.” 

Inițiator :Primarul comunei Pîrjol. 
   Doamna Bocancea Viorica ,tehician  prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitare,modernizare și 

dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău.” 



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

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

pentru a prezenta raportul : 

          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 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ 

Reabilitare,modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana,comuna 

Pîrjol,județul Bacău.” 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „ Reabilitare,modernizare și dotarea așezământului cultural din 

localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău.” cu 14 voturi. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi:.Proiect de hotărâre  privind solicitarea adresată Ministerului 

Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației  

imobilului Școala  veche Pîrjol nr.1 sat. Pîrjol,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

 Inițiator :Primarul comunei Pîrjol. 

   Doamna Bocancea Viorica ,tehician  prezintă Proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată 

Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării 

destinației  imobilului Școala  veche Pîrjol nr.1 sat. Pîrjol,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

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

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

pentru a prezenta raportul : 

          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 

solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în 

vederea schimbării destinației   imobilului Școala  veche Pîrjol nr.1 sat. Pîrjol,comuna 

Pîrjol,județul Bacău. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind  solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale 

pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului Școala veche Pîrjol 

nr.1 sat.Pîrjol,comuna Pîrjol,județul Bacău ,cu 14 voturi. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  

„Reabilitare,modernizare și dotarea  așezământului cultural din localitatea Pustiana,comuna 

Pîrjol,județul Bacău”. 

 Inițiator :Primarul comunei Pîrjol. 

   Doamna Bocancea Viorica , tehician urbanism prezintă Proiectul  de hotărâre privind 

implementarea proiectului  „Reabilitare,modernizare și dotarea  așezământului cultural din 

localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău”. 

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

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

pentru a prezenta raportul : 

          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 

implementarea proiectului  „Reabilitare,modernizare și dotarea  așezământului cultural din 

localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău”. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind implementarea proiectului  „Reabilitare,modernizare și 

dotarea  așezământului cultural din localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău” cu 14 voturi. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind aprobarea modului  de exercitare a 

dreptului de acces al furnizărilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și 

privată a comunei  Pîrjol,județul Bacău. 

Inițiator :Primarul comunei Pîrjol 

   Doamna  Mareș  Maria ,consilier la compartimentul taxe și impozite ,prezintă Proiectul  de hotărâre 

privind aprobarea modului  de exercitare a dreptului de acces al furnizărilor de rețele de comunicații 

electronice pe proprietatea publică și privată a comunei  Pîrjol,județul Bacău. 

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



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

pentru a prezenta raportul : 

          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 Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea modului  de exercitare a dreptului de acces al furnizărilor de rețele de comunicații 

electronice pe proprietatea publică și privată a comunei  Pîrjol,județul Bacău. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea modului  de exercitare a dreptului de acces 

al furnizărilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei  

Pîrjol,județul Bacău cu 14 voturi. 

Domnul consilier Diac   Irinel, președinte de ședință: fiind epuizate toate punctele de 
pe ordinea de zi propun să trecem la diverse. 

Domnul consilier  Marian   Maricel: dorim ca la toate ședințele de consiliu materialele să fie 

trimise cu 5 zile înainte pentru a fi studiate . 

Domnul consilier Alexandrescu Ion- în ce stadiu se află proiectul  construcției  podului de la 

Băsăști. 

Doamna Bocancea  Viorica:  proiectul pentru construcția podului de la Băsăști a fost depus  spre 

finanțare . 

Domnul consilier Ardeleanu Ioan- am depus o petiție  prin care am solicitat eliberarea mai 

multor documente  pe care nu le-am primit. Pe drumul de la  Băhnășeni ar trebui montate 

indicatoare de restricționare a vitezei și pentru  restricție de tonaj pentru a evita deteriorarea 

asfaltului din cauza mașinilor de mare tonaj care circulă. 

Domnul secretar,Nistor Neculai- am raspuns la petiția  dumneavoastră , fiind  invitați  pentru a 

studia dosarul  la compartimentul de achiziții publice deoarece conține foarte multe file . 

Domnul consilier  Horonceanu Alexandru: întreabă dacă s-a făcut inventarierea  terenurilor și a 

domeniului public, dacă se poate elibera o copie, drumul de pe linia 2 a fost făcut dar din cauza 

ploilor care au fost,s-a  deteriorat . Pe microbuzul școlii mai sunt și alți șoferi care se urcă la volan fără 

a avea atestat de transport persoane. 

Domnul consilier Coșa Ciprian Sorin: drumul spre Bărnești a fost făcut foarte bine dar ar trebui 

montat un tub de beton pentru  captarea apei. 

Domnul consilier Gogoncea Sorin: pe drumul  din satul Cîmpeni  la  intersecția cu  drumul  spre 

secție trebuie montat un tub de beton și să se monteze două becuri  la pod Cîmpeni . 



Domnul secretar Neculai Nistor: solicit să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de 

ședință , dacă sunteți de acord , propun pe d-na Pruteanu Lora,președinte de ședință. 

Se aprobă în unanimitate ,ca președinte de ședință să fie  numită d-na Pruteanu Lora. 

Domnul consilier Diac irinel: Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de  zi precum și cele 

de la diverse  declar închisă ședința de consiliu din data de 30.03.2017. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR, 

Consilier,Diac   Irinel                                                 jr.Neculai  Nistor 

 

 

 


