
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL  LOCAL  PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat  astăzi    07 martie  2017 în  ședința  extraordinară a Consiliului  local 

al comunei  Pîrjol,județul Bacău. 

        Dl. Consilier Diac Irinel ,președinte de ședință: deschide ședința și arată că, în 

conformitate cu prevederile art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001,republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocați pentru astăzi  7 martie 2017. 

    Ședința este convocată prin Dispoziția nr. 53/2017 al  Primarului  comunei Pîrjol și este legal 

constituită, fiind prezenți    14  consilieri locali, dl. Comârlău  Costel, consilier- fiind  lipsă.      

     Domnul consilier  Diac Irinel,președinte de ședință  :  Așa cum ați luat la cunoștință din 

convocare și din ședințele Comisiilor de specialitate, ședința Consiliului local de astăzi are 

următoarea  ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea membrului din  partea comunei Pîrjol,județul   

Bacău în Consiliul de administrație al “ Asociației de dezvoltare a comunelor Solonț-

Pîrjol”. 

2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al 

comunei Pîrjol; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea traseului Drumului Comunal DC 184 Pîrjol. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: având în vedere faptul că s-au mai întocmit 

încă două proiecte  care necesită aprobarea Consiliului local , supun la vot introducerea pe ordinea de zi 

a două noi proiecte de hotărâri : 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și  

asigurareaa cofinanțării de la bugetul local pentru investiția “Înființarea rețelei de canalizare 

ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol,județul Bacău”. 

 5.Proiect de hotărâre privind Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna 

Pîrjol,județul Bacău; 

 Cine este pentru ?  Cine este împotrivă ?Cine se abține? 



 Introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâri a fost aprobat cu 14 voturi. 

Domnul consilier  Diac  Irinel ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii 

de zi  al ședinței de astăzi .Se aprobă cu 14 voturi. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului din 
partea comunei Pîrjol,județul Bacău, în Consiliul de administrație al  Asociației de dezvoltare a 
comunelor Solonț -Pîrjol.  

Inițiator :Primarul comunei Pîrjol. 
   Domnul primar,  Vasile Lupu ,prezintă Proiectul de hotărâre privind desemnarea  

membrului din partea comunei Pîrjol,județul Bacău în consiliul de administrație al Asociației de 

dezvoltare a comunelor Solonț - Pîrjol. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de 

specialitate pentru a prezenta raportul : 

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a procedat la verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare 

de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul  de 
hotărâre  privind  desemnarea membrului din partea comunei Pîrjol,județul Bacău, în Consiliul 
de administrație al  Asociației de dezvoltare a comunelor Solonț -Pîrjol.  

    Se aprobă Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului din partea comunei 
Pîrjol,județul Bacău, în Consiliul de administrație al  Asociației de dezvoltare a comunelor Solonț 
-Pîrjol cu 14 voturi.  
 Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea  unui  teren 

aparținând  domeniului  public al comunei  Pîrjol; 

   Inițiator : Primarul comunei  Pîrjol 

       D-na Bocancea Viorica, referent  urbanism, prezintă  Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea  

unui  teren  aparținând  domeniului  public al comunei Pîrjol, cu precizarea  că terenul  aparține 

domeniului public al comunei  Pîrjol la categoria curți construcții, pe terenul în cauză se află amplasată 

Școala veche Pîrjol, dezmembrarea terenului în suprafață de 11.234 m.p. este necesară  în vederea  

atragerii  de fonduri  pentru  lucrări de construcție grădiniță nouă.  



  
Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de 

specialitate pentru a prezenta raportul . 

          Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată 

din Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a procedat la verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare 

de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul de hotărâre  privind 

dezmembrarea  unui  teren aparținând  domeniului  public al comunei  Pîrjol; 

    Se aprobă Proiectul  de hotărâre  privind dezmembrarea  unui  teren aparținând  domeniului  

public al comunei  Pîrjol,județul Bacău cu 14 voturi. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea traseului Drumului 

Comunal DC 184 Pîrjol. 

Inițiator: Primarul comunei Pîrjol. 

D-na Bocancea  Viorica,referent  urbanism, prezintă proiectul de hotărâre  privind 

modificarea  traseului  drumului comunal DC 184 Pîrjol cu precizarea că  acest drum a fost 

trecut eronat în Planul Urbanistic General întocmit  conform proiectului nr.5 aprobat în HCL 

din 29.04.2010  pe porțiunea Pustiana vale iar conform extasului din ortofotoplan emis de 

OCPI Bacău acest  drum să fie cu următorul intinerar Pîrjol-Cîmpeni-deal Pustiana-limita UAT 

Scorțeni, iar pentru modificare este necesară hotărârea Consiliului local. 

Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de 

specialitate pentru a prezenta raportul . 

 Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată din 

Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și 



completările ulterioare, a procedat la verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare 

de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

       Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință:  Supun la vot  

    Se aprobă Proiectul  de hotărâre  privind dezmembrarea  unui  teren aparținând  domeniului  

public al comunei  Pîrjol,județul Bacău cu 14 voturi. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați și  asigurarea  cofinanțării de la bugetul local pentru investiția “Înființarea 

rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol,județul Bacău”. 

Inițiator: Primarul comunei Pîrjol 

  D-na Bocancea Viorica,referent  urbanism, prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indictorilor 

tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru investiția „ Înființarea 

rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare”,în comuna Pîrjol,județul Bacău. 

   Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

  Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de 

specialitate pentru a prezenta raportul . 

   Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată din 

Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a procedat la verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare 

de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

    Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 

și  asigurareaa cofinanțării de la bugetul local pentru investiția “Înființarea rețelei de canalizare 

ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol,județul Bacău” cu 14 voturi. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați, după modificarea TVA și asigurarea  cofinanțării de la bugetul local 

pentru investiția „Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Pîrjol,județul Bacău” 



   Inițiator: Primarul comunei Pîrjol 

     D-na Bocancea Viorica,referent urbanism,prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurarea  cofinanțării de 

la bugetul local pentru investiția „Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna 

Pîrjol,județul Bacău” 

   Domnul consilier Diac Irinel,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

  Domnul consilier Diac  Irinel,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de 

specialitate pentru a prezenta raportul . 

   Domnul consilier Ardeleanu Ioan ,secretarul Comisiei  juridice: Comisia formată din 

Pușcașu  Neculai - președinte,  Ardeleanu Ioan  –secretar,Horonceanu Alexandru, Marian 

Maricel  și  Comârlău  Costel –membrii,în conformitate cu dispozițiile art.44, aliniatul (1) din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a procedat la verificarea documentației supuse spre analiză și aprobare 

de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legislației în vigoare, membrii comisiei avizează favorabil 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

    Se aprobă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, 

după modificarea TVA și asigurarea  cofinanțării de la bugetul local pentru investiția „Înființarea 

sistemului de alimentare cu apă în comuna Pîrjol,județul Bacău” cu 14 voturi. 

Domnul consilier Diac   Irinel, președinte de ședință: fiind epuizate toate punctele 
de pe ordinea de zi propun să trecem la diverse. 
       Domnul consilier,Coșa Sorin: pe drumul spre satul Bărnești nu se poate circula, cand se fac 

lucrările de  reamenajare a drumului, ar trebui să se facă șanturile pentru a dirija  scurgerile de 

apă  , să nu  se strice drumurile din cauza ploilor abundente, trebuiau reparate drumurile în 

satele care au fost afectate de inundații. 

      Domnul consilier, Florea Costel:  cum a fost întocmit proiectul pentru investiția de 

reabilitare a drumurilor afectate după inundațiile din  luna iunie 2016, dacă a fost prevăzut în 

proiect aplicarea unui strat de piatră spartă  sau numai aport de balast? 

  Domnul consilier, Marian  Maricel: când se pune în aplicarea hotărârea privind  circulația 

autovehiculelor de mare tonaj pe drumurile comunale? 



Domnul consilier Ivu Costică Iulian: în satul Băsăști nu mai sunt tomberone mari de metal, au 

fost furate sau au fost ridicate de către Romprest, drumul spre satul Hăineala este foarte stricat 

,  se circulă foarte greu, trebuie găsită o soluție de reamenajare a drumului cu piatră spartă . 

Domnul consilier Horonceanu Alexandru: dacă sunt cereri pentru concesionarea islazurilor 

comunale și dacă s-au înregistrat animalele la registrul agricol, s-a promis ca  drumul pe linia II 

Pîrjol   o să fie reparat încă de anul trecut .Lucrările care se execută de ce se fac cu persoane din 

afara comunei, deoarece sunt foarte multi meseriași în comună care pot executa aceste lucrări. 

  Domnul primar, Lupu  Vasile: proiectul privind  întreținerea curentă a drumurilor comunale 

afectate de inundațiile din luna iunie 2016 a fost  pevăzut numai cu aport de balast,   drumul 

spre linia aII-a va fi  reparat  în perioada următoare,  s-a înaintat către Ocolul Silvic 

Moinești,Postul de poliție Pîrjol   Hotărârea Consiliului Local privind restricțiile pe drumurile 

comunale, pentru a fi puse în aplicare. Drumurile din satele Bărnești și Hăineala vor fi reparate 

dar va trebui să aplicăm un strat de piatră sau  alte materiale deoarece  ori de cate ori plouă 

drumurile se vor strica , vom găsii alte soluții pentru reamenajarea  acestora.În legătură cu   

înregistrarea animalelor la primărie, se vor înregistra animalele pe baza adeverinței eliberate de 

medicul veterinar cu numărul de capete deținute de proprietar după care se va concesiona o 

suprafață din islazul comunal. Referitor la lucrările care se execută în cadrul instituției, toate 

sunt achiziționate de pe SEAP, firmele  care efectuează  lucrări   trebuie să-și  publice oferta de 

pret pe SEAP. 

Domnul consilier Diac irinel: Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de  zi precum 

și cele de la diverse  declar închisă ședința de consiliu din data de 07.03.2017. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR, 

Consilier,Diac   Irinel                                                 jr.Neculai  Nistor 

 

 


