
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                         PROCES  - VERBAL 

                  Încheiat  astăzi 27 octombrie 2016 în  ședința  ordinară  al  Consiliului 

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

consilieri care compun  Consiliul local  Pîrjol 

 Ședința este deschisă de dl.  Gogoncea  Sorin,președintele de ședință 

care arată că sunt prezenți majoritatea  membriilor consiliului local, ședința este 

statutară și își poate începe lucrările,  prezintă  proiectele de hotărâri  care se vor 

discuta în ședință și anume: 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea finanţării construirii unui  pod   
provizoriu peste râul Tazlău, satele Băsăști și Hăineala. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea radieri din circulație și scoaterea 
din inventarul   UAT Pîrjol autobasculantă BC 11CLP și Dacia papuc BC 
10 CLP. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii  Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu 
program normal, sat.Pîrjol,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

4. Proiect de hotărâre privind Încheierea de contracte având ca obiect- 
Servicii elaborare documentații de cadastru,ridicări 
topografice,planuri de situație,intabulare  și Servicii de inginerie și 
proiectare pentru realizarea de Studii de fezabilitate. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții Reabilitare,modernizare și dotare așezământ 
cultural din satul Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Modernizare 
drumuri de interes local în satele 
Hemieni,Tărâța,Pustiana,Pîrjol,Cîmpeni și Băsăști,comuna 
Pîrjol,județul Bacău. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiție Modernizare drumuri de interes local în satele 
Hemieni,Tărâța,Pustiana,Pîrjol,Cîmpeni și Băsăști,comuna 
Pîrjol,județul Bacău. 

8.  Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  Reabilitare, 
modernizare și  dotare așezământ cultural din localitatea 
Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

9. Proiect de hotărâre  privind implementarea proictului Inființare gradiniță 
cu două săli de grupă, cu program normal sat.Pîrjol,comuna Pîrjol,județul 
Bacău. 
   Se supun la vot cele 9 proiecte de hotărâri pentru a fi  discutate în ședința 
ordinară  de lucru. 
  Se aprobă   cu 15 voturi. 
D-na Bocamncea Viorica, refent de specialitate în cadrul compartimentului 

urbanism, prezintă referatele de specialitate și  expunerile de motive 

întocmite de primarul comunei , face precizări privind necesitatea   

întocmirii  documentațiilor  și a lucrărilor cuprinse în proiecte, a drumurilor 

care sunt  cuprinse în proictele D6 și D7, aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru aceste drumuri.Dl.  Pășescu  Irinel precizează că la proiectul nr.3 să 

se  modifice denumirea  și anume construirea a cel putin 4-5 săli de clasă 

deoarece pe viitor o să fie aduși toți copii preșcolari din toată  comuna și 

vor  fi necesare mai multe săli de clasă precum și o sală de mese, o sală de 

depozitare a alimentelor ce vor fi distribuite . D-na Bocancea Viorica  

precizează că nu poate modifica proiectul și nici denumirea deoarece  

proiectul s-a făcut în funcție de banii care sunt alocați pentru acest proiect. 

      Dl. Gogoncea Sorin  supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind  

aprobarea finanțării construirii  unui pod provizoriu peste râul 

Tazlău,satele Băsăști și Hăineala. 

    Se aprobă cu 15  voturi . 

    Se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea radierii din 

circulație și scoaterea din inventarul UAT Pîrjol – autobasculanta BC 11 

CLP și dacia papuc BC 10 CLP. 



    Se aprobă cu 15  voturi. 

  Dl. Gogoncea Sorin ,președinte de ședință , supune la vot Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții Înființare grădiniță cu două săli de grupă cu program normal, 

sat.Pîrjol,județul Bacău, dar cu modificarea din două săli de clasă în patru 

– cinci săli de clasă. 

    Se aprobă cu 15 voturi. 

     Se  supune  la  vot  Proiectul de hotărâre  privind  Încheierea de 

contracte având ca obiect Servicii  elaborare documentații de 

cadastru,ridicări topografice,planuri de situație,intabulare și Servicii de 

inginerie și proiectare pentru realizarea de Studii de fezabilitate. 

   Se aprobă cu 15 voturi. 

   Se supune la vot   Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitare,modernizare și 

dotare așezământ cultural din satul Pustiana, comuna Pîrjol ,județul   

Bacău. 

    Se aprobă cu 15  voturi. 

   Se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind implementarea 

proiectului Modernizare drumuri de interes local în satele 

Hemieni,Tărâța,Pustiana,Pîrjol, Cîmpeni și Băsăști,comuna Pîrjol,județul 

Bacău. 

    Se aprobă cu 15 voturi. 

    Se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de 

fezabilitate pentru  obiectivul de investiție  Modernizare drumuri de 

interes local în satele Hemieni,Tărîța,Pustiana,Pîrjol,Cîmpeni și 

Băsăști,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

    Se aprobă cu 15 voturi. 



   Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind implementarea 

proiectului Reabilitare,modernizare și dotare așezământ cultural din 

localitatea Pustiana,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

   Se aprobă cu 15 voturi. 

  Se supune  la  vot  Proiectul de hotărâre privind implementarea 

proiectului   Înființare  grădiniță cu două săli de grupă, cu program 

normal  sat.Pîrjol,comuna Pîrjol,județul Bacău. 

    Se aprobă cu 15 voturi. 

Fiind aprobate cele 9 proiecte de hotărâri, se trece la dicuții. 

 Dl. Marian  Maricel, consilier, aduce la cunoștință faptul că   Baza sportivă  

nu este întreținută, plouă în interior, este necesară efectuarea curățeniei 

cu câteva persoane de la ajutor social,  în această clădire  s-au făcut 

investiții financiare și nu trebuie lăsat să se degradeze,  să se  taie 

buruienile  și din împrejurimi .Pentru comemorarea zilei de 1  Decembrie 

să se pună  steaguri în toate satele din comună pentru a sărbători această 

zi importantă, asistenții personali   încadrați  în  cadrul  Primăriei  Pîrjol nu 

și-au primit salariile de 4 luni, este foarte greu pentru ei deoarece au 

nevoie de medicamente și nu se pot descurca . Mai menționează faptul că 

a vrut  la târgul Cîmpeni  să construiască o fârtână pentru ca lumea să aibe 

acces la apă și pentru autorizarea târgului este nevoie de apă curentă 

potabilă  si era  necesar cumpărarea a 10 saci de ciment pentru construirea 

celor 10 tuburi de fântână de către un beneficiar de la ajutor social .Mai 

precizează  faptul  că  părintele  din satul  Cîmpeni a solicitat  trimiterea 

unei  mașini de balastru si solicită ca dl. primar   dacă are posibilitatea de a 

trimite o mașină de balastru la  Biserica din satul Cîmpeni. 

 Dl. Pășescu  Irinel  aduce la cunoștință că se apropie sărbătorile de iarnă  și 

în ședința următoare să se discute despre  aprobarea  unor  fonduri  pentru 

cumpărarea de cadouri  pentru  copii.  



   Dl.  Horonceanu   Alexandru  precizează  faptul că dl. Pășescu Irinel  are în 

cadrul   Bazei Sportive o sală care este încuiată și nu are acces nimeni în 

afară de el, să se deschidă sala și să se facă curățenie, beneficiarii de ajutor 

social au ieșit la muncă,  dar mai sunt câteva persoane care nu iese la 

muncă  cum ar fi  Puiu Buhosu,  și să se treacă la suspendarea dosarelor de 

la plată pentru o perioadă de 3 luni . 

  Dl. Ivu Costică Iulian  arată că  toți beneficiarii de ajutor social să-și facă 

orele de muncă  prevăzute  în  lege, să fie tratați toți beneficiarii  în mod 

egal în toate satele din comună . 

  Dl Horonceanu  Alexandru mai precizează faptul că o suprafață de teren 

ce aparține domeniului public, în fața locuitorului Stanciu  Dan, să se 

construiască un parc de joacă pentru copii sau să se dea terenul în 

concesiune  sau în chirie  locuitorilor care  doresc să-și  construiască un 

garaj pentru a încasa niște venituri la primărie.Întreabă unde este proiectul 

aprobat de consiliu cu schimbarea becurilor de la stâlpurile de iluminat 

stradal, unde sunt camerele de supraveghere care au fost demontate de pe 

clădirea primăriei, de ce nu funcționează , deoarece o cameră dădea spre 

scena de unde s-a alimentat cu curent electric dl. Borto Iosif  pentru 

clădirea pe care o deține, curentul fiind plătit de către primăriei deoarece  

aparține de iluminat  public ,nu s-a făcut nici o sesizare din partea 

instituției  către poliție privind  furtul de curent care a fost  sesizat  în cursul 

lunii mai 2016 .  

    Dl. Ivu Costică arată că nu se ia nici o măsură cu beneficiarii de ajutor 

social care  refuză să-și efectueze orele de muncă, nici cei care au ieșit la 

muncă nu mai vor so iasă deoarece au văzut că cei care nu-și efectuează 

orele tot beneficiază de bani, să se treacă la suspendarea dosarelor ca să 

fie disciplinați în muncă și să nu mai râdă  de  cei care muncesc. Mai solicită 

să se facă ședințe pe sate cu  consilierii și reprezentanții primăriei, cu 

beneficiarii de ajutor social pentru a le pune în vedere persoanele care 

răspund  de efectuarea orelor de muncă  precum  și faptul că  se vor 

suspenda  dosarele pentru cei care nu-și fac orele de muncă  . Mai arată că 



se apropie  sezonul  rece  și este  necesară  transportarea  și depozitarea de 

antiderapant   pe drumurile  comunale  pentru a se putea circula în condiții 

optime pe  timp de iarnă.Solicită să se facă un proiect de hotărâre privind 

scoaterea țevilor amplasate  lîngă  drumurile  comunale  doarece  oamenii   

și-au  refăcut  gardurile  și  nu au lăsat domeniul  public liber, au montat 

țevile  pe  marginea  șanțurilor și încurcă efectuarea lucrărilor de reparare 

a drumurilor comunale.  

    Dl.  primar, Lupu Vasile, precizează că  în anul 2017 dorește să scoată la 

concurs  5  posturi de  poliție comunitară care să se ocupe de beneficiarii 

de ajutor social, lucrările la un drum sătsc din satul Hemieni a fost plătit din 

bani personali, salariul este confidențial 

Dl.  Horonceanu Alexandru  întreabă  cât este salariul primarului și de ce nu 

se aplică legea  privind indemnizația de consilier  de 5% din salariul 

primarului deoarece consilierii din cadrul  Primăriei  Balcani beneficiază de 

o indemnizație de aproape 500 ron, de ce su se aplică ordonanțele 34 și 35 

și OUG 20/2016, înteabă cine se ocupă de site-ul Primăriei ,deoarece nu 

este completat. So se facvă și drumul de pe linia a-II-a deoarece este foarte 

degradat. 

   Dl. Ardeleanu  Ioan solicită ca șanțurile să fie făcute cu utilaje  deoarece 

nu poate obliga oamenii să sape șanturi  foarte adânci și nu pot efectua  

oamenii asemenea lucrări de calitate. 

  Dl Comârlău Costel solicită să se repare drumul spre satul Băhnășeni 

deoarece   drumul spre Solonț este stricat   și nu  au alt drum de acces 

către drumul național. 

  Dl. primar   Lupu Vasile  solicită ca pe viitor să fie anunțat atunci când se 

constată  transportul  cu material lemnos de către firmele care exploatează  

material lemons și transportul se face cu  autovehicule de tonaj mare iar 

drumurile sunt stricate din cauza acestor  autovehicule , să se ia legătura cu 

firma pentru repararea drumurilor stricate.Mai precizează că s-au făcut 



demersuri  către Ambasada Germaniei la București pentru  înfrățirea 

comunei noastre cu o comună din Germania. 

  Nemaifiind  alte discuții ședința se declară  închisă. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR, 

 Consilier,Gogoncea Sorin jr.Neculai  Nistor 


