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        Încheiat  astăzi   19  februarie  2018  în  ședința extraordinară  a Consiliului local  al 

comunei  Pîrjol ,județul  Bacău, la care participă 11 consilieri din cei  15 consilieri  care compun 

Consiliul local , lipsind motivat Alexandrescu Ion, Ardeleanu Ioan, Pășescu Irinel și Coșa Ciprian 

Sorin. 

 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 proiectele  ordinii de zi: 

    1.Proiect de hotărâre privind   adoptarea  bugetului local al comunei Pîrjol pentru anul 2018. 

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

al ședinței de astăzi .Se aprobă cu  11 voturi. 

  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   31 ianuarie  2018.  Se aprobă cu 

11 voturi.  

         Punctul 1 de pe ordinea de zi:   

            1.Proiect de hotărâre  privind adoptarea bugetului local al comunei Pîrjol pentru anul 

2018.         Inițiator:Primarul comunei  Pîrjol . 

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

local al comunei Pîrjol pentru anul 2018  . 

   D-na Handoca Pustianu  Maria, consilier la compartimentul contabilitate, dă citire raportului 

de specialitate privind aprobarea bugetului local al comunei Pîrjol,județul Bacău , pe capitole și 

subcapitole, pentru anul 2018  cu precizarea că  vor mai fi rectificări  ale bugetului ori de câte 

ori va fi necesar, procentul de colectare a taxelor și veniturilor la bugetul local pentru  anul 2017 

a fost de 79% ,speram ca în 2018 să colectăm  un procent mai mare  . 



           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   adoptarea bugetului local al comunei Pîrjol pentru anul 2018 .  

        Se  aprobă   Proiectul  de  hotărâre  privind   adoptarea bugetului local al comunei Pîrjol  cu   

11  voturi pentru din 15  consilieri  prezenți. 

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

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

Domnul  consilier  Pușcașu  Neculai  : în  satul  Tărîța  este o mașină cu  mai multe 

persoane  care oprește  la locuințe unde stau bătrâni, în general, și caută bilete de tren sau 

găsesc alte motive pentru a  intra în locuințele lor să vadă dacă bătrânii au bani și unde le țin  , 

iar noapte vin peste ei și le  fură banii. Toți consilierii prezenți  să informeze bătrânii  în general 

de pericolele  care se pot ivi , să nu primească străini în casă, să nu vândă sau să cumpere de la 

străini  diferite lucruri sau obiecte. 

Domnul  secretar  Nistor  Neculai : au venit în comună reprezentanți ai  firmei de exloatare 

Mazarine  și vor să facă prospecțiuni în zonă pentru a vedea până unde se întinde punga de 

gaze. Vor lua legătura cu propietarii de teren   pentru a primi  aprobare  în vederea efectuării 

acestor lucrări, oricine vrea informații privind prospecțiunile geofizice  se poate adresa firmei  

Mazarine  sau  la Parcul 3 Cîmpeni .          

   Domnul consilier Ivu Costică  Iulian:  avem școli  în satele  Băsăști și Hăineala, cămine 

culturale  nefuncționale  care trebuiesc întreținute    și îngrijite, s-au tăiat copacii din curtea 

școlii, dl. Marcu  Vasile a venit la primărie și a spus că taie o creangă care îi deranjează locuința 

deși el nu este vecin  cu școala , a primit acordul pentrua tăierea unei crengi iar el a tăiat un 

copac  întreg. 

 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   19 februarie 

2018. 
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