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JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi   20 decembrie 2017 în  ședința ordinară  a 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 rectificării bugetului local pentru anul 2017. 

    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al terenului în 

suprafață de 4185 m.p. aferent Grădiniței cu program prelungit,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

    3.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 

    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 

2018. 

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   8 decembrie 2017.  Se aprobă cu 

15 voturi.  

         Punctul 1 de pe ordinea de zi:   

    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017. 

         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol   .  

        Doamna Rusu Elena,consilier în cadrul compartimentului contabilitate,prezintă Proiectul  de 

hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe anul 2017. 



           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  rectificarea  bugetului local  pe  anul 2017. 

 

        Se  aprobă  Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017   cu 

15  voturi  pentru din cei 15 consilieri prezenți. 

         Punctul 2  de pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în 

domeniul public al terenului în suprafață de 4185 m.p. aferent Grădiniței cu program 

prelungit,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

         Inițiator:Primarul comunei. Pîrjol  . 

      Dl Aonigioaiei Nicușor Sorin, inspector cadastru , prezintă Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea introducerii  în domeniul public al terenului în suprafață de 4185 m.p. aferent 

Grădiniței cu program prelungit,comuna Pîrjol,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 introducerii în domeniul public al terenului în suprafață de 4185 

m.p. aferent Grădiniței cu program prelungit,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

   Se  aprobă   Proiectul  de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al 

terenului în suprafață de 4185 m.p. aferent Grădiniței cu program prelungit,comuna 

Pîrjol,județul Bacău   cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți.           

         Punctul 3   de pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2018. 

        Inițiator:Primarul comunei. Pîrjol  . 

      D-na Mareș  Maria,consilier superior în cadrul compartimentului  contabilitate , prezintă 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 

           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 impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 

 



        Se  aprobă   Proiectul  de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2018    cu 13 voturi pentru , 2 abțineri – d-nii consilieri Marian Maricel și Florea Costel , din 

cei 15 consilieri prezenți.     

         Punctul 4   de pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare 

a funcțiilor publice pentru anul 2018. 

        Inițiator:Primarul  comunei  Pîrjol  . 

      D-l  secretar  Neculai  Nistor , prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Planului de 

ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. 

           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 Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. 

    Se  aprobă    Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 

pentru anul 2018 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:  dacă este posibil ca să se repare drumul pe 

linia a-II-a ca este foarte deteriorate, să se pună taxe și pe terenurile ocupate din domeniul 

public sau din islazurile comunale, foarte mulți cetățeni își depozitează  fânăriile sau utilajele 

pe islazul comunal . 

Comnul consilier Coșa Ciprian Sorin: în satul Băhnășeni foarte multe persoane si-au 

depozitat  furajele pentru animale și utilajele agricole , să  fie  înștiințați  pentru eliberarea 

domeniului  public sau să  plătească  o  taxă  de concesionare a terenului  așa  cum prevede 

hotărârea  privind  taxele  și  impozitele  locale. 

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  20 decembrie  2017. 

 

 

 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                       SECRETAR, 
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