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        Încheiat  astăzi  03 aprilie  2017  în  ședința extraordinară de lucru  a Consiliului local  

al comunei  Pîrjol ,județul  Bacău, la care participă 12 consilieri din cei 15 consilieri care compun 

Consiliul local, d-nii  Comârlău Costel, Coșa Ciprian Sorin și Csaszar Emeric,  lipsind motivat. 

 Ședința  este deschisă de d-na  Pruteanu Lora  ,președintele de ședință ,care arată  

că  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local ședința este statutară și  își poate  

începe lucrările  și dă cuvântul  primarului  comunei  pentru a prezenta proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului local pentru anul 2017. 

     Doamna consilieră  Pruteanu  Lora ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii 

de zi  al ședinței de astăzi. Se aprobă cu  12 voturi 

      Punctul 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local 

pentru anul 2017. 

     Inițiator :Primarul comunei   Pîrjol. 

Domnul primar, Lupu Vasile,  prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local pentru anul 2017. 

Doamna  consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

Doamna consilieră  Pruteanu Lora,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. 

Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință:  Supun la vot  Proiectul  de 

hotărâre privind  aprobarea bugetului local pentru anul 2017. 

Se aprobă  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pentru anul 
2017 cu 12 voturi.  

Doamna consilieră  Pruteanu  Lora , președinte de ședință: fiind epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi propun să trecem la diverse. 

  Domnul consilier Horonceanu Alexandru: nu am primit materialele  privind ședința de 

astăzi, un proiect de buget pentru a putea fi studiat și dezbătut în ședința de comisie, drumul pe 

linia 2  s-a deteriorat după ploile care au fost , dacă se mai poate interveni cu un utilaj pentru a 

se remedia . 

Domnul consilier Alexandrescu   Ion: dacă se poate interveni la Consiliul județean pentru a 

ne sprijini la construcția podului de la Băsăști . 

Domnul consilier Florea Costel: ce se poate face în privința preluării drumurilor ce aparțin 

Petromului,nu le putem întreține noi și nu putem aproba nici pentru asfaltare. Avem căminul 

cultural din satul Pîrjol și cel din satul Pustiana la care s-au mai făcut câteva lucrări de 

intreținere, să se organizeze evenimente cultural artistice  privind datinile și obiceiurile din 

satele comunei,  să se organizeze revelioane și alte activități cu persoanele de vărsta a treia, în 

satul Pustiana este casa maghiară în care se fac multe activități culturale și artistice în limba 

maghiară,  copii iau lecții de fluier și de chitară. 

Domnul primar Lupu   Vasile:  podul din satul Băsăști  este în întreținerea Primăriei comunei 

Pîrjol , noi trebuie să ne ocupăm de construcția lui și de reparații, nu  aparține de Consiliul 

Județean Bacău, toate cheltuielile sunt suportate de instituția noastră. Drumurile ce aparțin de 

Petrom au fost preluate în baza unei Hotărâri de Guvern în mandatele trecute, au și titlu de 

proprietate pe drumurile respective. La   căminul cultural din satul Pîrjol  s-a deteriorat placa de 

beton, acolo o să încercăm să punem pavele. În ceea ce privește organizarea de evenimente 

cultural artistice, avem consilieri care sunt și profesori și din cadrul Școlilor din comună să se ia 

inițiativa de organizare a acestor evenimente, sunt de acord cu organizarea acestora  în toate 

satele din comună, să se organizeze întîlniri, serate,revelioane și banchete pentru copii sau orice 

alte activități. 

Domnul consilier Ardeleanu Ioan: să se facă evaluarea funcționarilor publici în cadrul 

ședinței de consiliu, fiecare funcționar să se prezinte  cu fișa postului și cu  evaluarea anuală așa 

cum am văzut la o ședință din cadrul primăriei comunei Scorțeni; să se facă sistarea scurgerilor 

din canalizarea de la blocuri deoarece sunt proprietarii de teren care  au anunțat Agenția de  

mediu precum și scurgerile  ce provin de la locuințele din vecinătatea răurilor și părăurilor din 

sate , fiecare proprietar de casă sau de apartament este obligat să-și construiască fosă 



septică.Să se schimbe furnizorul de materiale de construcții , să se cumpere de la Tit serv 

doarece eliberează facturi pentru fiecare material , să nu se mai cumpere de la SC Vasion SRL. 

Domnul consilier Pășescu  Irinel:se vor organiza de 1 iunie,ziua copilului, concurs de fotbal 

pe echipe cu o echipă din altă comună, care sunt procedurile de concesionare a islazurilor 

comunale către  deținătorii de animale și cine se ocupă de acest lucru. 

Domnul secretar Neculai Nistor: evaluarea funcționarilor publici se face de către primarul 

comunei , el răspunde de salariații instituției și de evaluarea acestora. 

Doamna  consilieră  Pruteanu Lora: Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de  zi 

precum și cele de la diverse  declar închisă ședința de consiliu din data de 03.04.2017. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR, 

Consilier,Pruteanu  Lora                                            jr.Neculai  Nistor 

 


