ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PÎRJOL
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 11 mai 2017 în ședința ordinară de lucru al Consiliului local al
comunei Pîrjol ,județul Bacău, la care participă 14 consilieri din cei 15 consilieri care compun
Consiliul local, lipsă motivat d-l Csaszar Emeric .
Ședința este deschisă de d-na Pruteanu Lora ,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 utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol,județul Bacău, din
anul 2016 pentru anul bugetar 2017.
2.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului
public al comunei Pîrjol,județul Bacău;
3.Proiect de hotărâre privind concesionarea/închirierea suprafețelor de pajiști comunale
disponibile;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîrjol,județul Bacău, pentru anul 2017.
Doamna consilieră Pruteanu Lora ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul
ordinii de zi al ședinței de astăzi. Se aprobă cu 14 voturi
Punctul 1 de pe ordinea de zi: 1.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar
al comunei Pîrjol,județul Bacău, din anul 2016 pentru anul bugetar 2017.
Inițiator :Primarul comunei Pîrjol.
Doamna Rusu Elena ,contabil cheltuieli, prezintă Proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar al comunei Pîrjol,județul Bacău, din anul 2016 pentru anul bugetar 2017.

Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Domnul consilier Marian Maricel: în ce constă lucrarea privind amenajarea parcării
primăriei, ce lucrări se vor efectua?
Domnu primar, Lupu Vasile: se va face o parcare pavată peste drum, se va demola
gardul din beton și se va intra 1,5 m după demolarea gardului .
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de
specialitate pentru a prezenta raportul :
Domnul consilier Florea Costel,secretarul Comisiei economice: Comisia formată din Ivu
Costică Iulian- președinte, Florea Costel –secretar, Eriș Mihai, Coșa Ciprian și Alexandrescu Ion –
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 5 voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de hotărâre
privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol,județul Bacău, din anul 2016 pentru
anul bugetar 2017.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al comunei
Pîrjol,județul Bacău, din anul 2016 pentru anul bugetar 2017 cu 14 voturi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor
aparținând domeniului public al comunei Pîrjol,județul Bacău;
Inițiator :Primarul comunei Pîrjol.
Doamna Bocancea Viorica , technician urbanism , prezintă Proiectul de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol,județul
Bacău.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de
specialitate pentru a prezenta raportul :

Domnul consilier Florea Costel,secretarul Comisiei economice: Comisia formată din Ivu
Costică Iulian- președinte, Florea Costel –secretar, Eriș Mihai, Coșa Ciprian și Alexandrescu Ion –
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 5 voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de hotărâre
privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei
Pîrjol,județul Bacău;
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând
domeniului public al comunei Pîrjol,județul Bacău cu 14 voturi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea/închirierea
suprafețelor de pajiști comunale disponibile;
Inițiator :Primarul comunei Pîrjol.
Domnul inginer Aonigioaiei Nicolae Sorin , prezintă Proiectul de hotărâre privind
concesionarea/închirierea suprafețelor de pajiști comunale disponibile;
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Dl. Ivu Ioan- locuitor al satului Băsăști: suntem prezenți 5 fermieri activi la această
ședință deoarece se discută concesionarea/închirierea suprafețelor de pajiști comunale
disponibile și dorim să primim în concesiune suprafețe din islaz în funcție de nr. de animale
deținute , luni este ultima zi de depunere a cererilor de subvenții la APIA Moinești, când să
venim pentru încheierea contractelor ca să ne încadrăm în termen pentru depunerea
dosarelor, am făcut investiții pe islazul pe care îl am în concesiune , am curățat de tufe, am
făcut fântână și adăpători pentru animale și vom face în continuare pentru întreținerea
islazului, asigur și paza islazului . Cinci ani a fost concesionat islazul Asociației crescătorilor de
animale din Pîrjol ,care a beneficiat de subvenții și nu s-au ocupat de întreținerea islazului .
Dl primar, Lupu Vasile: eu personal mă voi ocupa de verificarea întreținerii islazurilor și
de lucrările de construire de adăpători și țarcuri pentru animale de către persoanele care
primesc suprafețe de islaz în închiriere, o să facem contracte valabile până în anul 2020 când
vor expira toate contractele de concesiune , este necesară întocmirea documentelor privind
amenajamentele pastorale pentru împărțirea corectă a suprafețelor de pășune către
crescătorii de animale.

Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de
specialitate pentru a prezenta raportul :
Domnul consilier Florea Costel,secretarul Comisiei economice: Comisia formată din Ivu
Costică Iulian- președinte, Florea Costel –secretar, Eriș Mihai, Coșa Ciprian și Alexandrescu Ion –
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 5 voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de
hotărâre privind concesionarea/închirierea suprafețelor de pajiști comunale disponibile;
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind concesionarea/închirierea suprafețelor de pajiști
comunale disponibile cu 13 voturi , dl. Ivu Costică Iulian se abține de la vot.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și
organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol,județul Bacău, pentru anul
2017.
Inițiator :Primarul comunei Pîrjol.
Domnul Nistor Neculai,secretarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei
Pîrjol,județul Bacău, pentru anul 2017.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Domnul Alexandrescu Ion, consilier : sunt de acord cu înființarea compartimentului de
poliție comunitară, sunt foarte multe activități în cadrul instituției care pot fi rezolvate de
către polițiștii comunitari.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de
specialitate pentru a prezenta raportul :
Domnul consilier Florea Costel,secretarul Comisiei economice: Comisia formată din Ivu
Costică Iulian- președinte, Florea Costel –secretar, Eriș Mihai, Coșa Ciprian și Alexandrescu Ion –
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 5 voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al
Primarului comunei Pîrjol,județul Bacău, pentru anul 2017.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și Organigramei
aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol,județul Bacău, pentru anul 2017 cu 14
voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora , președinte de ședință: fiind epuizate toate
punctele de pe ordinea de zi propun să trecem la diverse și să dăm cuvântul persoanelor
prezente la ședință .
Domnul consilier Alexandrescu Ion: nu știu dacă ați facut demersurile necesare în ceea ce
privește preluarea de către Consiliul județean al drumului care merge spre Băsăști și Hăineala
pentru a se putea repara podul de la Băsăști, poate dl. Benea, senator de Bacău , ne ajută cu
aprobarea documentației în vederea finanțării proiectului privind construirea unui nou pod
care traversează râul Tazlău spre satele Băsăști și Hăineala, deoarece în campaniile electorale
tot vine prin comună cu promisiuni pentru a primi voturi. Cu ocazia sărbătorii Înălțarea
Domnului din data de 25 mai 2017 când este și hramul bisericii din Satul Băsăști, să ne
ocupăm putin și de întreținerea monumentelor istorice , să depunem coroane din partea
instituției la toate monumentele istorice din cadrul comunei Pîrjol. Clădirea care este în
centrul satului Băsăști și este proprietate privată este foarte deteriorat prezentând pericol
pentru oameni, să fie înștiințat proprietarul pentru a-l renova sau să fie sancționat cu privire
la acest aspect.
Domnul consilier Horonceanu Alexandru: nu se vor primii bani pentru finanțarea
construcției podului din satul Băsăști decât la alegerile europarlamentare , de ce nu se încep
lucrările de reparare al podului din satul Băsăști, să se repare drumul pe linia II ,măcar câteva
mașini de balastru de pus pe drumul care merge spre Tazlău deoarece sunt gropi umplute cu
apă și nu se poate trece pe jos. Pentru drumurile care au fost stricate de către firmele de
exploatare a lemnului dacă aceștia au plătit ceva către primărie, o sumă de bani pe care o
datorează , conform Hotărârii care s-a luat în candrul ședinței de consiliu. In mandatul trecut
am făcut o sesizare privind furtul de curent de la primărie , către Poliția Pîrjol și am primit
răspuns de la Parchet că nu au fost probe suficiente deșii am filmarea pe telefon pe care l-am
arătat la foștii consilieri, toți fiind prezenți cand am constatat furtul și am făcut filmarea, nu
s-a făcut nimic din partea instituției pentru recuperarea sumelor privind furtul de curent
electric.

Domnul consilier Comârlău Costel: în ce stadiu se află terminarea lucrării de asfaltare în
satul Băhnășeni care nu a fost finalizat.
Domnul primar,Lupu Vasile: firma care a făcut lucrarea de asfaltare în satul Băhnășeni nu
mai este, nu răspund nici la telefon, trebuie contractată altă firmă pe SEAP pentru a termina
această lucrare .
Domnul consilier Ardeleanu Ioan: microbuzele care transportă persoane spre Moinești
nu mai intra în sat deoarece trebuie să traverseze pârâul prin apă , fiind pârâul mare ; de ce nu
am fost plătiți o ședință dacă am anunțat că din cauza ninsorii nu am putut ajunge la ședință,
deși ne-am prezentat la mai multe ședințe extraordinare. În ceea ce privește contractul cu
firma care a executat asfaltarea în satul Băhnășeni, dacă s-a reziliat contractul și de ce nu s-a
reziliat contractul de anul trecut , de ce nu s-a urmărit această lucrare .
Domnul secretar, Neculai Nistor: dacă sunteți de acord să supunem la vot ca cei care nu
s-au putut prezenta la ședința de consiliu din cauza ninsorii și au anunțat că nu pot ajunge la
această ședință, să fie plătiți la ședința respectivă.
S-a aprobat plata ședinței de consiliu celor care nu s-au prezentat la ședința din cauza
ninsorii cu 14 voturi.
Domnul consilier Pășescu Irinel: pentru data de 1 iunie, ziua copilului, doresc să
organizez activități pe terenul de fotbal, meciuri de fotbal cu echipe de la fiecare școală și
concursuri de sah, să achiziționăm niște tricouri pentru a fi premiați copii care participă la
aceste activități.
Doamna consilieră Pruteanu Lora: Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi
precum și cele de la diverse declar închisă ședința de consiliu din data de 11.05.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier ,Pruteanu Lora

SECRETAR,
jr.Neculai Nistor

