
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi   22 septembrie  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 dl. Gogoncea  Sorin. 

 Ședința  este deschisă de d-l  Ivu Costică Iulian  ,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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” 

Dezvoltarea serviciilor de bază prin achiziționarea unei autobasculante în comuna Pîrjol,județul Bacău; 

2.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Dezvoltarea Serviciilor Locale de bază prin achiziționarea 

unei autobasculante în comuna Pîrjol,județul Bacău; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei  Pîrjol,județul Bacău, pentru anii 

2014-2020. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Pîrjol , județul Bacău; 

5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Pîrjol în Consiliul de administrație al 

școlii Gimnaziale Pîrjol,județul Bacău; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației G.A.L  Ulmus  Montana. 

7.Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandate special d-lui Vasile Lupu reprezentantul comunei Pîrjol în 

cadrul Adunării   Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind 

aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care  le efectuează Operatorul. 

Domnul consilier  Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot proiectul ordinii de zi  al 

ședinței de astăzi precum și introducerea unui nou punct la ordinea de zi și anume punctul 7. Se aprobă 

cu  14 voturi. 

Domnul consilier Ivu Costică Iulian,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  7 septembrie 2017.  Se aprobă cu 14 voturi. 



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

obiectivul de investiție ” Dezvoltarea serviciilor de bază prin achiziționarea unei autobasculante în comuna 

Pîrjol,județul Bacău; 

    Inițiator:Primarul comunei Pîrjol. 

   Doamna Bocancea Viorica, referent de specialitate,prezintă Proiect ul de  hotărâre privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” Dezvoltarea serviciilor de bază prin achiziționarea 

unei autobasculante în comuna Pîrjol,județul Bacău. 

Domnul consilier Ivu Costică  Iulian ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

  Domnul consilier Pășescu Irinel: precizați suma care o dă G.A.L.-ul și suma care trebuie să achite 

Primăria? 

  Domnul consilier Coșa Sorin:  Serviciul contabilitate trebuie să precizeze dacă noi dispunem de diferența 

de bani pentru a se putea achita această investiție? 

  Domnul consilier Horonceanu Alexandru: mașina poate fi dotată  cu  o lamă  pentru dezăpezire și cu o 

sărăriță? 

  Doamna Bocancea Viorica,referent de specialitate : mașina va fi achiziționată  nouă, poate fi dotată cu  

sărăriță și cu lamă pentru dezăpezire sau cu perie pentru spălat asfaltul, dacă G.A.L.-ul oferă finanțare în 

sumă de 50.000 Euro pentru achiziționare, primăria  poate să facă un efort financiar pentru a achita 

diferența,  se vor diminua costurile pentru multe lucrări  care se vor face în cadrul comunei dacă  

achiziționăm  camionul mai sus menționat. 

     Domnul consilier Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de  hotărâre privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” Dezvoltarea serviciilor de bază prin 

achiziționarea unei autobasculante în comuna Pîrjol,județul Bacău; 

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

investiție ” Dezvoltarea serviciilor de bază prin achiziționarea unei autobasculante în comuna Pîrjol,județul Bacău 

cu 14 voturi. 

Punctul 2  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Dezvoltarea Serviciilor 

Locale de bază prin achiziționarea unei autobasculante în comuna Pîrjol, județul Bacău; 

    Inițiator: Primarul  comunei  Pîrjol. 

  D-na Bocancea Viorica, referent de specialitate,prezintă Proiectul  de hotărâre privind implementarea 

proiectului ”Dezvoltarea Serviciilor Locale de bază prin achiziționarea unei autobasculante în comuna Pîrjol,județul 

Bacău; 

Domnul consilier Ivu Costică  Iulian ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

   



Domnul consilier Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de hotărâre privind 

implementarea proiectului ”Dezvoltarea Serviciilor Locale de bază prin achiziționarea unei autobasculante în 

comuna Pîrjol, județul Bacău. 

        Se aprobă     Proiectul  de hotărâre privind implementarea proiectului ”Dezvoltarea Serviciilor Locale de bază 

prin achiziționarea unei autobasculante în comuna Pîrjol, județul Bacău   cu 14 voturi. 

Punctul 3  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei  

Pîrjol,județul Bacău, pentru anii 2014-2020. 

    Inițiator: Primarul  comunei  Pîrjol. 

D-na Bocancea Viorica,referent de specialitate,prezintă Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 

locală a comunei  Pîrjol,județul Bacău, pentru anii 2014-2020, cu precizarea că această strategie a fost întocmită dar nu a fost  

supusă spre dezbatere și aprobare de către Consiliul local al comunei Pîrjol. 

Domnul consilier Ivu Costică  Iulian ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

Domnul consilier Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei  Pîrjol,județul Bacău, pentru anii 2014-2020. 

        Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei  Pîrjol,județul 

Bacău, pentru anii 2014-2020, cu 14 voturi. 

Punctul  4  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol , județul Bacău; 

    Inițiator: Primarul  comunei  Pîrjol. 

  Dl. secretar Neculai Nistor prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol , județul Bacău; 

Domnul consilier  Ivu Costică  Iulian ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

Domnul consilier Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot   Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol , 

județul Bacău; 

     Se aprobă   Proiecul  de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Pîrjol , județul Bacău  cu 14 voturi. 

Punctul  5  de pe ordinea de zi:  .Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local Pîrjol 

în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol,județul Bacău; 

    Inițiator: Primarul  comunei  Pîrjol. 

   Dl. viceprimar Eriș Mihai prezintă Proiectul  de hotărâre privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local 

Pîrjol în Consiliul de administrație al școlii Gimnaziale Pîrjol,județul Bacău; 

Domnul consilier  Ivu Costică  Iulian ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   



   Dl. Marian Maricel,consilier:  propun pe d-nii consilieri Florea Costel și Diac irinel să fie repezentații 

Consiliului local Pîrjol în Consiliul de administrație al școlii Gimnaziale Pîrjol. 

  Dl. consilier Diac  Irinel:  refuz  această propunere, nu sunt de acord, am mai fost în Consiliul de 

administrație si propun să rămână  consilierii care au fost și anul trecut adică d-na Pruteanu Lora și dl. 

Pășescu Irinel. 

  Dl. consilier Florea Costel: sunt de acord cu dl. Diac Irinel, refuz și eu această propunere. 

Domnul consilier Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot   Proiectul  de hotărâre privind  

desemnarea  reprezentanților Consiliului local Pîrjol în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol,județul 

Bacău ; 

     Se aprobă   Proiect ul de hotărâre privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local Pîrjol în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol,județul Bacău   cu 14 voturi. 

Punctul  6  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației G.A.L  Ulmus  Montana. 

    Inițiator: Primarul  comunei  Pîrjol. 

     Dl. secretar Nistor   Neculai prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea cotizației G.A.L  Ulmus  Montana,  

această cotizație va fi de 10.000 lei  care va  fi achitată de către toți membrii asociației. 

Domnul consilier Ivu Costică  Iulian ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

Domnul consilier Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea cotizației G.A.L  Ulmus  Montana. 

        Se aprobă  Proiect ul  de hotărâre privind aprobarea cotizației G.A.L  Ulmus  Montana  cu 14 voturi. 

Punctul  7  de pe ordinea de zi:.Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandate special d-lui Vasile Lupu 

reprezentantul comunei Pîrjol în cadrul Adunării   Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în 

vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care  le efectuează Operatorul. 

    Inițiator: Primarul  comunei  Pîrjol. 

  Dl  secretar Nistor Neculai  prezintă Proiectul  de hotărâre pentru acordarea unui mandat  special d-lui Vasile Lupu 

reprezentantul comunei Pîrjol în cadrul Adunării   Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în 

vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care  le efectuează Operatorul. 

 

     Domnul consilier Ivu Costică  Iulian ,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

Domnul consilier Ivu Costică Iulian ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectl  de hotărâre pentru 

acordarea unui mandate special d-lui Vasile Lupu reprezentantul comunei Pîrjol în cadrul Adunării   Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru 

diverse servicii pe care  le efectuează Operatorul. 



        Se aprobă   Proiectul  de hotărâre pentru acordarea unui mandate special d-lui Vasile Lupu reprezentantul 

comunei Pîrjol în cadrul Adunării   Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării 

votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care  le efectuează  Operatorul  cu 14  voturi. 

              Domnul  consilier  Ivu Costică  Iulian,președinte de ședință: fiind epuizate toate punctele de pe 

ordinea de zi propun să trecem la diverse. 

  Domnul consilier  Horoncanu Alexandru: s-a discutat în ședințele anterioare  că se încep lucrările  de 

asfaltare  în sat Băhnășeni,  dacă se reconstruiesc gabioanele care s-au deteriorat și ce mai este prevăzut 

în contract? 

   D-na Bocancea Viorica,referent de specialitate:  s-a semnat contractul, am așteptat să se depună 

garanția de lucrare, am dat ordinul de începere a lucrărilor cu data de luni  25.09.2017, s-a încheiat 

contractul cu dirigintele de șantier , in contract se prevede și montarea de gabioane. 

    Domnul consilier Horonceanu Alexandru:  în ce stadiu se află proiectul  de reconstruire pod Băsăști și 

cand se preconizează să vină autobasculanta  prin proiectul G.A.l.? 

    D-na Bocancea Viorica: drumul  spre pod Băsăști aparține de Consiliul Județean  Bacău, este prins în 

inventarul lor, am făcut demersuri  pentru preluarea temporară a acestui drum în  inventarul  Primăriei , 

altfel nu putem depune documentația la  M.D.R.A.P pentru  reconstruirea podului de la Băsăști pentru 

care am primit finanțare , dacă  nu preluăm noi acest drum, iar  pentru autobasculanta s-a depus la G.A.L. 

Ulmus   Montana proiectul de finanțare și  achiziție,  nu stim data concretă  cand se va achiziționa. 

   Dl. consilier  Pășescu Irinel: la intrare în sat Băhnășeni   gabioanele care apărau malul   pârâului  Solonț  

s-au stricat, trebuiesc reparate ca altfel degeaba se toarnă al doilea strat de asfalt că se va strica din cauza 

inundațiilor 

  Dl. Adrian Laslău, locuitor al satului Pustiana:  la școala Pustiana  este o suprafață mică din acoperiș care 

s-a dezvelit din cauza furtunilor și a vântului care s-a produs  pe perioada verii , ar trebui reparat,  și o altă 

problemă ar fi lemnele care sunt depozitate în curtea școlii iar în timpul  pauzei sunt copii  de la grădiniță 

precum și alti elevi mai mari care se urcă și se pot răni,  se pot produce accidente , trebuie îngrădită  

această suprafață de depozitare a lemnelor. Solicităm transportul elevilor și a prescolarilor si de pe câmp, 

suntem cateva familii care stăm în marginea satului și avem copii mici , sunt foarte multi câini vagabonzi  

și mai sunt și salcâmii  de pe domeniul public care trebuiesc tăiați,   se pot rupe oricând și pot  accidenta 

persoanele care trec pe acolo sau copii. 

   Dl.  consilier Pășescu  Irinel: școala are buget separat  deci poate contracta de pe SEAP o firmă sau 

persoană fizică care să remedieze problema acoperișului,  trebuie să vă adresați Consiliului de 

Administrație al școlii Pîrjol care să ia hotărâri în acest sens  precum și cu depozitarea lemnelor, să se 

îngrădească locul de depozitare sau copii să fie supravegheați pe timpul pauzei de către un profesor. 

   Dl. consilier Ivu Costică Iulian: vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. A fost 

propus dl. consilier Florea Costel, președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Cine 

este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se aprobă cu  14 voturi. 

   Domnul  consilier Ivu  Costică Iulian,președinte de ședință: Fiind epuizate toate punctele de pe 

ordinea de  zi  declar  închisă  ședința ordinară de consiliu din data de  22 septembrie   2017. 

 



 

   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                           SECRETAR, 

Consilier , Ivu Costică iulian                                            jr.Neculai  Nistor 

 

 

 


