
/ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

 

        Încheiat  astăzi   29  martie  2018  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   Marian  Maricel ,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  modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al 

comunei Pîrjol,județul Bacău; 

2.Proiect de hotărâre  privind întreprinderea demersurilor în vederea înființării unei perdele  

forestiere de protecție a D.C. 183 Pîrjol-Băhnășeni, pe porțiunea pe care acesta traversează  islazul 

comunal Pîrjol; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de raportare ”Priorități-obiective-plan, 

acțiuni privind dezvoltarea economic -socială pentru anul 2018 al U.A.T.Pîrjol,județul Bacău ; 

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea excluderii din  A.D.I.S. Bacău a orașului Comănești; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 

voluntar pentru situații de urgență. 

     Domnul consilier  Marian Maricel ,președinte de ședință:  Supun la vot proiectele  ordinii de zi  al 

ședinței de astăzi .Se aprobă cu  15  voturi. Dau cuvântul președintelui comisiei economice , dl. Ivu 

Costică Iulian și președintelui comisiei juridice, dl. Pușcașu Neculai, pentru a prezenta Rapoartele  de  

avizare al proiectelor de hotărâre aprobate la  ordinea de zi. 

   Domnul consilier Ivu Costică Iulian, președintele Comisiei economice prezintă Raportul de avizare al 

proiectelor de hotărâre aprobate la ordinea de zi. 

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

proiectelor de hotărâre aprobate la ordinea de zi.  

  Domnul consilier Marian  Maricel  ,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 28  februarie  2018.  Se aprobă cu 15  voturi.  

 Domnul consilier  Marian  Maricel,președinte de ședință:  înainte de a prezenta proiectele de 

hotărâre,  doresc să dau cuvântul  cetățenilor din satul Pustiana ,care s-au prezentat la ședință  pentru 

a-și prezenta  problemele privind  prospecțiunile din  cadrul comunei  și d-lui director de la 

prospecțiuni S.A. pentru a prezenta punctul lui de vedere și a răspunde la întrebările cetățenilor. 



Domnul  Tudor Roman,director la firma  Prospecțiuni S.A.:  am fost contractați de către firma 

Mazarine S.A.  pentru un proiect  în vederea identificării   zonei în care este petrol , vă prezint o hartă 

cu sondele care sunt active și cele inactive din zonă,  nu căutăm gaze de șist așa cum se vehiculează,  

vă prezint o scrisoare de la firma Mazarine care specifică aceste lucruri. Pentru aceste prospecțiuni 

facem niște lucrări prin forarea solului  și prin vibratoare, avem toate avizele necesare de la Ministerul 

Mediului și alte instituții abilitate, acest proiect durează 3 săptămâni ,    suntem obligați  să reparăm  

toate drumurile pe care le stricăm și vom plăti despăgubiri   la toate terenurile pe care executăm 

lucrări și le stricăm. Firma Mazarine Energy   desfășoară lucrări de suprafață pentru achiziția datelor 

geofizice în baza Ordinului privind transferul drepturilor dobândite și obligațiilor asumate prin Acordul 

de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră nr.282/ 31.07.2017 emis de Agenția Națională 

pentru Resurse Minerale .Proprietarul de drept al datelor geofizice colectate din perimetrul 

concesionat este statul român. 

Domnul consilier Coșa  Sorin: această  prezentare trebuia făcută inainte de a pleca pe teren și a 

provoca haos ,să explicați  cetățenilor  și consilierilor aceste lucruri    ca să știm și noi ce vom spune la 

populație,  timpul este nefavorabil deoarece au fost ninsori , aceste lucrări se se fac  pe vreme bună ca 

să nu se producă mari stricăciuni, drumurile fiind nepracticabile din cauza noroiului. 

Domnul consilier Marian Maricel,președinte de ședință:   domnule director vă invit să discutați cu 

cetățenii  ,  noi dorim să discutăm proiectele de pe ordinea de zi și pe urmă ne prezentați  înțelegerea 

la care ați ajuns  cu  cetățenii satului  Pustiana. 

         Punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  privind  modificarea inventarului 

bunurilor aparținând  domeniului public al comunei Pîrjol,județul Bacău   

         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

      Doamna Bocancea Viorica, referent de specialitate la compartimentul urbanism și achiziții publice 

prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea  inventarului  bunurilor aparținând domeniului  

public  al comunei  Pîrjol,  drumurile din satul Pustiana se află în domeniul public din anul 2002 dar în 

urma măsurătorilor efectuate se actualizează  inventarul ,  se va proceda la întocmirea cărților funciare 

necesare la proiectul de alimentare cu apă și canalizare satele Pîrjol și Cîmpeni  . 

           Domnul consilier  Marian Maricel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

           Domnul consilier Horonceanu Alexandru: să faceți demersurile necesare în vederea preluării  

drumurilor de la  OMV Petrom  . 

         Domnul consilier  Marian  Maricel ,președinte de ședință:  Supun la vot   Proiectul  de 

hotărâre  privind  modificarea inventarului bunurilor aparținând  domeniului public al comunei 

Pîrjol,județul Bacău  .   
        Se   aprobă  Proiectul  de hotărâre  privind  modificarea  inventarului  bunurilor aparținând  

domeniului public al comunei Pîrjol,județul Bacău  cu  15  voturi pentru din 15  consilieri  prezenți. 

         Punctul  2  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre  privind  întreprinderea demersurilor în 

vederea înființării unei perdele  forestiere de protecție a D.C. 183 Pîrjol-Băhnășeni, pe porțiunea pe 

care acesta traversează  islazul comunal Pîrjol; 

         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 



       Domnul  Aonigioaiei  Nicolae  Sorin , inspector cadastru, prezintă Proiectul  de hotărâre  

privind întreprinderea demersurilor în vederea înființării unei perdele  forestiere de protecție a D.C. 

183 Pîrjol-Băhnășeni, pe porțiunea pe care acesta traversează  islazul comunal Pîrjol, am luat legătura 

cu Ocolul Silvic Moinești pentru a ne asigura puieții de salcâmi . 

                 Domnul consilier  Marian Maricel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.         

Domnul primar  Vasile  Lupu:  este o activitate care se organizează cu sprijinul Ocolului Silvic 

Moinești care ne vor da puieții de salcâmi și cu sprijinul voluntarilor, vor fi cooptați și elevii  de la 

Scoala Pîrjol ,se vor planta pe trei rânduri,  va fi o activitate care nu va  necesita nici o cheltuială din 

partea instituției și se va organiza într-o zi  liberă. 

 Domnul consilier  Irinel Pășescu:  putem să plantăm copaci și la școala veche pentru a preveni 

alunecările de teren. 

          Domnul consilier  Marian  Maricel ,președinte de ședință:  Supun la vot   Proiectul  de 

hotărâre  privind  întreprinderea demersurilor în vederea înființării unei perdele  forestiere de 

protecție a D.C. 183 Pîrjol-Băhnășeni, pe porțiunea pe care acesta traversează  islazul comunal Pîrjol; 

        Se   aprobă   Proiectul  de hotărâre  privind  întreprinderea demersurilor în vederea înființării 

unei perdele  forestiere de protecție a D.C. 183 Pîrjol-Băhnășeni, pe porțiunea pe care acesta 

traversează  islazul comunal Pîrjol   cu  15  voturi pentru din 15  consilieri  prezenți. 

         Punctul 3  de pe ordinea de zi:   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de 

raportare ”Priorități-obiective-plan, acțiuni privind dezvoltarea economic-socială pentru anul 2018 al 

U.A.T.Pîrjol,județul Bacău ; 

         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

       Domnul  Aonigioaiei  Nicolae  Sorin , inspector cadastru, prezintă Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea documentului de raportare ”Priorități-obiective-plan, acțiuni privind dezvoltarea economic-

socială pentru anul 2018 al U.A.T.Pîrjol,județul Bacău .Acest plan de acțiuni  pentru  anii 2018 -2020  a 

fost solicitat de către Instituția Prefectului-județul Bacău, este necesară întocmirea și aprobarea de 

către consiliul local, poate fi un pic optimist dar sperăm să le putem realiza. 

                 Domnul consilier  Marian Maricel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.       

    Domnul consilier Alexandru Horonceanu: am văzut  că s-au trecut niște investiții la dispensarul 

Pîrjol,  dar stiu că am aprobat  niște sume de bani  pentru lucrări care s-au efectuat la dispensarul Pîrjol, 

o altă problemă ar fi cu  curățarea  si  efectuarea unor lucrări de  reabilitare a unei fântâni care se află 

în fața locuinței mele pentru a asigura apa potabilă persoanelor care merg la câmp. 

Domnul primar  Vasile  Lupu:  în anul 2017 nu am făcut nici o investiție la dispensarul   Pîrjol, am 

achitat facturile pentru lucrările care s-au efectuat  în anii 2015 -2016, alte lucrări nu au fost făcute,  

vreau să aplic pentru un proiect  cu finanțare europeană de reabilitare pentru cele două dispensare 

din comună  iar pentru reabilitare fântâni nu  avem prevăzută nici o sumă de bani deoarece în anii 

anteriori s-au efectuat aceste lucrări  de primarul din mandatul anterior. 

          Domnul consilier  Marian  Maricel ,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea documentului de raportare ”Priorități-obiective-plan, acțiuni privind 

dezvoltarea economico-socială pentru anul 2018 al U.A.T.Pîrjol,județul Bacău ; 



        Se   aprobă    Proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea  documentului de raportare 

”Priorități-obiective-plan, acțiuni privind dezvoltarea economico -socială pentru anul 2018 al 

U.A.T.Pîrjol,județul Bacău    cu  15  voturi pentru din 15  consilieri  prezenți. 

            Punctul  4  de  pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre pentru aprobarea excluderii din  

A.D.I.S. Bacău a orașului Comănești; 

         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

   Domnul  Eriș Mihai,viceprimar  prezintă  Proiectul  de hotărâre pentru aprobarea excluderii din  

A.D.I.S. Bacău a orașului Comănești; 

                 Domnul consilier  Marian Maricel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

     Domnul consilier Coșa Sorin: nu  sunt de acord cu excluderea din ADIS a UAT Comănești, ei au luat  

utilaje, mașini de gunoi  cu un proiect cu  fonduri europene, selectează gunoiul , cunosc problema  

deoarece lucrez în Comănești, consider că  nu este corectă  solicitarea ADIS. 

         Domnul consilier  Marian  Maricel ,președinte de ședință:  Supun la vot   Proiectul  de 

hotărâre pentru aprobarea excluderii din  A.D.I.S. Bacău a orașului Comănești; 

        Se    respinge     Proiectul  de hotărâre pentru aprobarea excluderii din  A.D.I.S. Bacău a 

orașului  Comănești  cu  15  voturi pentru din 15  consilieri  prezenți. 

Punctul  5  de  pe ordinea de zi:  Proiect  de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de 

organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență. 
         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

   Domnul  secretar Nistor Neculai : d-na  Nistor Ana, șef SVSU este în concediu medical, prezint 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 

voluntar pentru situații de urgență. 

                 Domnul consilier  Marian Maricel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

              Domnul consilier  Marian  Maricel ,președinte de ședință:  Supun la  vot  Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru 

situații de urgență. 

        Se    aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al serviciului  voluntar pentru situații de urgență  cu  15  voturi pentru din 15  consilieri  

prezenți. 

    Domnul consilier Marian  Maricel: având în vedere faptul că  am fost președinte de ședință  

pentru 3 luni propun ca dl. Ardeleanu Ion să fie numit  președinte de ședință pentru următoarele 3 

luni .  Dacă sunteți de acord? 

  Se aprobă  cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenți  numirea  d-lui Ardeleanu Ion  ca 

președinte de ședință pentru următoarele trei luni. 

         Domnul consilier Marian Maricel,președinte de ședință:  pentru  următoarele trei luni 

propun ca dl. Ardeleanu Ionuț să  fie numit președinte de ședință, dacă sunteți de acord sau aveți altre 

propuneri? 

   Se aprobă cu 15 voturi. 

         Domnul  consilier  Marian  Maricel  ,președinte  de  ședință:  Fiind  epuizate  toate  punctele 

de pe ordinea de zi, propun să  trecem la diverse. 



  Domnul consilier Diac  Irinel: drumul care duce spre Scorțeni  este stricat din cauza masinilor de 

tonaj  mare care cară lemne,  vă rog să  faceți demersurile necesare pentru repararea acestora. 

Domnul consilier Horonceanu Alexandru: am o fântână  publică  la poarta care trebuie curățată  și 

tratată apa pentru a fi potabilă, drumul  pe linia a-II-a este foarte stricat   trebuie reparat, trebuie 

canalizată râul Tazlău, să  se anunțe   reprezentanții  SGA pentru a începe această   lucrare . 

 Dl.Tudor  Roman,director la Prospecțiuni S.A  : în urma discuțiilor cu cetățenii din satul Pustiana, 

am stabilit  ca să  întrerupem lucrările  de prospectare geofizică   în zona Pustiana, pe terenurile pe 

care nu avem semnat nici un acord cu proprietarul . 

Dl.  Eriș Mihai ,viceprimar:   s-au   început lucrările de canalizare la pârâul Sarata din  satul Tărîța 

de către reprezentanții SGA  după care vor lucra la canalizarea  râului Tazlău. 

Domnul  consilier   Marian Maricel,președinte de ședință: Fiind epuizate toate punctele de pe 

ordinea de  zi declar  închisă  ședința  extraordinară de consiliu din data de   29  martie 2018. 

 

 

 

                 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                             SECRETAR, 

             Consilier ,  Marian Maricel                                               jr.Neculai  Nistor 

 

 

 

 

 

 


