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        Încheiat  astăzi   26  aprilie  2018  în  ședința ordinară  a Consiliului local  al comunei  Pîrjol 

,județul  Bacău, la care participă 14  consilieri din cei  15 consilieri  care  compun Consiliul local , nefiind 

prezent dl consilier Marian  Maricel. 

 Ședința  este deschisă de d-l  Ardeleanu  Ioan ,președintele de ședință ,care arată  că  fiind 

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

prezentând proiectul   ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Nomenclatorului  stradal  al comunei Pîrjol cu satele 

componente:  Pîrjol,Pustiana ,Tărâța,Cîmpeni,Băhnășeni,Băsăști,Bărnești,Hăineala și Hemieni. 

2.Prezentarea  Rapoartelor  anuale  de  activitate  al consilierilor locali pentru anul 2017,conform 

art.51 alin.(4) din Legea nr.215/2001. 

     Domnul consilier   Ardeleanu  Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot proiectul  ordinii de zi  al 

ședinței de astăzi .Se aprobă cu  14  voturi. Dau cuvântul președintelui comisiei  juridice, dl. Pușcașu 

Neculai, pentru a prezenta Raportul  de  avizare al proiectului de hotărâre aprobat la  ordinea de zi. 

     Domnul consilier  Pușcașu Neculai, președintele Comisiei  juridice,prezintă Raportul de avizare al 

proiectului de hotărâre aprobat la ordinea de zi.  

  Domnul consilier  Ardeleanu  Ioan  , 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 29 martie2018.  Se aprobă cu 14  voturi.  

         Punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Nomenclatorului  

stradal  al comunei Pîrjol cu satele 

componente:Pîrjol,Pustiana,Tărâța,Cîmpeni,Băhnășeni,Băsăști,Bărnești,Hăineala și Hemieni. 

         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

      Domnul  ing.Aonigioaiei Nicolae Sorin  ,consilier superior în cadrul compartimentului Agricol-

cadastru  prezintă Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  Nomenclatorului  stradal  al comunei 

Pîrjol cu satele componente:  Pîrjol,Pustiana ,Tărâța,Cîmpeni,Băhnășeni,Băsăști,Bărnești,Hăineala și 

Hemieni, cu precizarea că   în urma întocmirii documentației  privind denumirea  străzilor din satele 



component comunei Pîrjol s-a primit avizul nr.4 /23.03.2018 din partea Instituției Prefectului-județul 

Bacău,Comisia de atribuire de denumiri a Județului Bacău. 

           Domnul consilier  Ardeleanu Ioan,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

                    Domnul consilier  Ardeleanu Ioan ,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de 

hotărâre  privind  aprobarea  Nomenclatorului  stradal  al comunei Pîrjol cu satele componente:  

Pîrjol,Pustiana ,Tărâța,Cîmpeni,Băhnășeni,Băsăști,Bărnești,Hăineala și Hemieni. 
        Se   aprobă   Proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea  Nomenclatorului  stradal  al comunei 

Pîrjol cu satele componente:  Pîrjol,Pustiana ,Tărâța,Cîmpeni,Băhnășeni,Băsăști,Bărnești,Hăineala și 

Hemieni    cu 13 voturi pentru din 15 consilieri prezenți. 

 Punctul 2 de pe ordinea de zi: Prezentarea Rapoartelor de activitate pentru anul 2017 de către 

consilierii locali. 

D-nii consilieri  își  prezintă  fiecare  Rapoartele  de activitate pentru anul 2017. 

        Domnul  consilier  Ardeleanu  Ioan   ,președinte  de  ședință:  Fiind  epuizate  toate  punctele 

de pe ordinea de zi, declar închisă ședința ordinară de lucru din data de  26 aprilie 2018. 
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