
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU 

COMUNA  PÎRJOL 

CONSILIUL   LOCAL  

                                                         PROCES  - VERBAL 

 Încheiat  astăzi  19 decembrie  2016 în  ședința  ordinară a Consiliului local al 

comunei Pîrjol,județul Bacău. 

        Dl. secretar jr. Neculai Nistor, 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 19.12.2016. 

    Ședința este convocată prin Dispoziția nr. 337/2016 a Primarului comunei Pîrjol și este legal 

constituită, fiind prezenți  12 consilieri locali.Lipsesc motivat d-nii consilieri Comârlău Costel, 

Coșa Ciprian Sorin, Gogoncea Sorin. 

   Domnul secretar jr. Neculai Nistor: Dau cuvântul  domnului consilier  Diac Irinel  – pentru a 

prezenta ordinea de zi și a conduce lucrările ședinței deoarece d-l consilier Gogoncea 

Sorin,președintele de ședință lipsește motivat. 

     Domnul consilier  Diac Irinel :  Așa cum ați luat la cunoștință din convocare și din ședințele 

Comisiilor de specialitate, ședința Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de 

zi:  

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016; 

Inițiator : Primarul comunei Pîrjol 

Domnul consilier  Diac  Irinel : Supun la vot proiectul ordinii de zi completat al ședinței 

de astăzi. 

Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare din 19.12.2016 cu  12 voturi. 

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

anul 2016. 

Domnul consilier Diac  Irinel: dacă aveți întrebări? Discuții. 



 Domnul primar,Lupu  Vasile: Rectificarea de buget s-a făcut pentru  sumele de bani 

care s-au alocat de la Consiliul Județean  Bacău de 12 mii  lei sume defalcate din impozitul pe 

venit și  tva. Pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură  și 9000-lei care  s-au acordat de 

la Buget Finanțe  pentru  plata salariilor asistenților personali   . 

 Domnul consilier  Diac  Irinel : dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta 

rapoartele . 

Domnul consilier Florea Costel,secretarul Comisiei economice: Comisia formată din Ivu 

Costică Iulian- președinte, Florea Costel –secretar, Eriș Mihai, Coșa Ciprian și Alexandrescu Ion –

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, cu unanimitate de voturi. 

Domnul consilier, Diac Irinel: Supun la vot proiectul de hotărâre  în forma  prezentată. 

    Se aprobă Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 cu 12 voturi. 

Domnul consilier Diac Irinel:  ordinea de zi fiind epuizată se trece la diverse. 

Domnul consilier, Florea Costel:     suma prevăzută în contractul de dezăpezire este foarte mare 

în comparație cu sumele care s-au achitat în anii anteriori  pentru Călin Teofil care a  executat 

lucrările de dezăpezire , cine va urmării orele care se vor  ponta pentru lucrările de dezăpezire. 

         Domnul primar,Lupu Vasile: în ceea ce privește dezăpezirea s-a încheiat contractul  în 

funcție de orele de  funcționare a utilajelor, până la ora actuală nu a fost pontată nici o oră de 

funcționare a  utilajelor , s-au  prevăzut sumele  în contract  pentru  funcționarea utilajelor 

pentru o oră de lucru și s-au estimat un număr de ore de funcționare dar  se va plăti în funcție 

de  orele de lucru . 

    Domnul consilier ,Marian Maricel:   de ce nu suntem convocati cu 5 zile înainte de ședința de 

consiliu  pentru a se documenta  cu privire la ordinea de zi  care se va discuta la ședință, ce fel 

de ședință este: ordinară sau extraordinară deoarece am fost convocat  telefonic și nu știu 

ordinea de zi. 

Domnul secretar, jr. Neculai Nistor: ședințele ordinare se convoacă cu 5 zile înainte și cel puțin 

24 ore dar nu mai mult de 3 zile înainte  pentru ședințele extraordinare, în caz de forță majoră 

convocarea ședințelor de face de îndată conform Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local. 



Domnul consilier Horonceanu Alexandru:  drumul pe linia a-II-a Pîrjol este foarte 

deteriorat, dacă se mai fac lucrări de reparare a drumurilor. 

 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Diac Irinel , declară închisă ședința din 

data de 19.12.2016, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  SECRETAR, 

Consilier, Gogoncea Sorin                                                     jr.Neculai Nistor 

 


