
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL 

Nr._____/ 3.12.2018  

                                                                  PROCES  - VERBAL 

        Încheiat  astăzi, 29 noiembrie 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  Ion Alexandrescu, 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 închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol (târg) 

pentru desfășurarea activităților economice de către dl. Petecuță Cristian -suprafața de 20 m.p.; 

2.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol (târg) 

pentru desfășurarea activităților economice de către dl.  Ghihaniș Ghiță -suprafața de 19.20 m.p.; 

3.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol (târg) 

pentru desfășurarea activităților economice de către S.C. Siliar SRL -suprafața de 54,60 m.p.; 

4.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol(târg) 

pentru desfășurarea activităților economice de către S.C. Pantehnic SRL -suprafața de 17,60 m.p.; 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  inventarului  bunurilor aparținînd 

domeniului public al comunei Pîrjol,judeţul Bacău; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului alocat organizării și desfășurării 

manifestărilor dedicate Sărbătorilor de iarnă 2018 -2019;                    

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol; 

Domnul consilier Ion, președinte de ședință:  Supun la vot proiectul ordinii de zi  al ședinței de 

astăzi. Se aprobă cu  15 voturi. 

  Domnul consilier Ion Alexandrescu, 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 noiembrie 2018.  Se aprobă cu 

15 voturi.  

         Punctul 1 de pe ordinea de zi:   

1.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol (târg) 

pentru desfășurarea activităților economice de către dl. Petecuță Cristian -suprafața de 20 m.p.; 

 



         Inițiator: Primarul comunei  Pîrjol.  

        Domnul Cojocaru Dimitrie Lucian, consilier în cadrul compartimentului urbanism și achiziții 

publice, prezintă Proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al 

comunei Pîrjol (târg) pentru desfășurarea activităților economice de către dl. Petecuță Cristian -

suprafața de 20 m.p., cu precizarea că au fost făcute 4 cereri de solicitare  în vederea închirieri  unui  

spațiu aflat în tărg Cămpeni,  s-au făcut măsurătorile necesare în vederea demarării procedurii de   

închiriere, pentru aceste suprafețe de teren așteptăm oferte și de la  alte persoane. 

           Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții.   

         Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul de 

hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol (târg) pentru 

desfășurarea activităților economice de către dl. Petecuță Cristian -suprafața de 20 m.p.; 

        Se  aprobă  Proiectul  de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al 

comunei Pîrjol (târg) pentru desfășurarea activităților economice de către dl. Petecuță Cristian -

suprafața de 20 m.p. cu 15 voturi din 15 consilieri prezenti.  

         Punctul 2  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în 

domeniul public al comunei Pîrjol (târg) pentru desfășurarea activităților economice de către dl.  

Ghihaniș Ghiță -suprafața de 19.20 m.p.; 

         Inițiator: Primarul comunei. Pîrjol. 

    Prezintă  dl. Cojocaru Dimitrie Lucian, consilier principal în cadrul compartimentului Urbanism și 

achiziții publice. 

           Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

 Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol (târg) pentru 

desfășurarea activităților economice de către dl.  Ghihaniș Ghiță -suprafața de 19.20 m.p.; 

   Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al 

comunei Pîrjol (târg) pentru desfășurarea activităților economice de către dl.  Ghihaniș Ghiță -suprafața 

de 19.20 m.p.   cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți. 

         Punctul 3  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în 

domeniul public al comunei Pîrjol (târg) pentru desfășurarea activităților economice de către  S.C. Siliar 

SRL -suprafața de 54,60 m.p.; 

     Prezintă dl. Cojocaru Dimitrie Lucian, consilier principal în cadrul compartimentului Urbanism și 

achiziții publice. 

   Domnul  consilier  Horonceanu  Alexandru:  ce sume s-au încasat de la S.C. Siliar SRL pînă la ora actuală 

pentru  construcția  care o are de atâția ani? 

   Domnul primar Vasile Lupu: nu știu suma, dar a plătit  la fel  ca ceilalți agenți economici  în ziua  în care  

este târg și se fac încasări . 

           Domnul consilier  Ion Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   



    

         Domnul consilier  Alexandrescu Ion, președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de 

hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol (târg) pentru 

desfășurarea activităților economice de către  S.C. Siliar SRL -suprafața de 54,60 m.p.; 

   Se  aprobă  Proiectul  de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al 

comunei Pîrjol (târg) pentru desfășurarea activităților economice de către  S.C. Siliar SRL -suprafața de 

54,60 m.p. cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți. 

Punctul 4  de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în 

domeniul public al comunei Pîrjol(târg) pentru desfășurarea activităților economice de către  S.C. 

Pantehnic SRL -suprafața de 17,60 m.p.; Inițiator –primarul comunei; 

Prezintă dl. Cojocaru Dimitrie Lucian. 

           Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

   Domnul consilier Irinel  Pășescu: să se delimiteze spațiile ce aparțin târgului de la Cîmpeni,   

să se ofere condiții  agenților economici  prin asigurarea utilităților adică apă curentă  , să  se 

facă demersurile necesare în vederea  obținerii autorizațiilor,  cu o singură intrare și ieșirea să 

se facă prin alt loc. 

   Domnul consilier  Ion Alexandrescu, președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol(târg) pentru 

desfășurarea activităților economice de către  S.C. Pantehnic SRL -suprafața de 17,60 m.p.; 

   Se aprobă  Proiectul  de  hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al 

comunei Pîrjol(târg) pentru desfășurarea activităților economice de către  S.C. Pantehnic SRL -suprafața 

de 17,60 m.p. cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți. 

Punctul 5   de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea  

inventarului  bunurilor aparținînd domeniului public al comunei Pîrjol,judeţul Bacău; 

         Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

       Doamna Bocancea Viorica, referent de specialitate în cadrul compartimentului Urbanism și 

achiziții pubice, prezintă  Proiectul  de hotărâre privind  modificarea și completarea  inventarului  

bunurilor aparținînd domeniului public al comunei Pîrjol, judeţul Bacău, s-au făcut măsurătorile pentru   

toate suprafețele ce aparțin domeniului public al comunei Pîrjol, este necesar și oportun apobarea lor 

de către consiliul local și apoi publicate în Monitorul Oficial . 

           Domnul consilier Ion  Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

  Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre privind  modificarea și completarea  inventarului  bunurilor aparținînd domeniului public al 

comunei  Pîrjol, judeţul Bacău; 

   Se aprobă Proiectul  de hotărâre privind  modificarea și completarea  inventarului  bunurilor 

aparținînd domeniului public al comunei Pîrjol,judeţul Bacău  cu 15 voturi pentru din cei 15 

consilieri prezenți. 



Punctul 6  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului 

alocat organizării și desfășurării manifestărilor dedicate Sărbătorilor  de iarnă 2018 -2019;   Inițiator-

primarul comunei Vasile Lupu.                 

 Prezintă d-na Maria Pustianu Handoca, consilier principal în cadrul compartimentului 

Contabilitate;  

           Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

   Domnul consilier  Ion Alexandrescu, președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului alocat organizării și desfășurării manifestărilor 

dedicate Sărbătorilor  de iarnă 2018 -2019;                    

   Se aprobă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului alocat organizării 

și  desfășurării  manifestărilor dedicate Sărbătorilor  de iarnă 2018 -2019  cu 15 voturi pentru din cei 

15 consilieri prezenți. 

Punctul 7   de pe ordinea de zi:.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Pîrjol; 

         Inițiator: Primarul comunei. Pîrjol. Prezintă d-na   Handoca Pustianu Maria, consilier în cadrul 

compartimentului Contabilitate: se rectifică bugetul în vederea efectuării plăților pentru concediile de 

odihnă de care beneficiază asistenții personali, sumele pentru c.o. vor primi bolnavii cu gradul I de 

handicap. 

           Domnul consilier Ion  Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.   

  Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 

hotărâre  privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol; 

 

   Se aprobă Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol  

 cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri prezenți. 

Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: Fiind epuizate toate punctele 

de pe ordinea de zi declar închisă ședința ordinară de consiliu din data de 29.11.2018. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            SECRETAR, 

            Consilier,  Ion Alexandrescu                                            Margareta Spătaru 

 

 

 


