ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PÎRJOL
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 07.decembrie 2016 în ședința extraordinară 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 7.12.2016.
Ședința este convocată prin Dispoziția nr. 318/2016 a Primarului comunei Pîrjol și este legal
constituită, fiind prezenți 14 consilieri locali.Lipsește motivat dl. consilier Csaszar Emeric.
Domnul secretar jr. Neculai Nistor: Dau cuvântul domnului consilier Gogoncea Sorin –
președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce lucrările ședinței.
Domnul consilier Gogoncea Sorin, președinte de ședință: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
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul comunei
în vederea achiziționării de cadouri pentru preșcolari și elevi;
Inițiator :Primarul comunei Pîrjol
3.Proiect de hotărâre privind cofinanțarea proiectului „ Pod peste râul Tazlău în comuna
Pîrjol,județul Bacău;
Inițiator : Primarul comunei Pîrjol
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția „Pod peste râul Tazlău în comuna Pîrjol,județul Bacău”.
Inițiator: Primarul comunei Pîrjol.

Domnul consilier Gogoncea Sorin ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii
de zi completat al ședinței de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare din 07.12.2016 cu 14 voturi.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2016.
Domnul consilier Gogoncea Sorin,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Domnul consilier Diac Irinel: pentru ce s-a făcut rectificarea de buget?
Domnul primar,Lupu Vasile: Rectificarea de buget s-a făcut pentru plata salariilor
asistenților personali pentru lunile din urmă restante pînă la plata salariilor la zi, pentru a se
achita diferența sumelor de bani pentru ajutorul de încălzire pentru anul 2014- 2015, 2015 2016 la beneficiarii de ajutor social .
Domnul consilier Gogoncea Sorin,președinte de ședință: 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 Gogoncea Sorin,președinte de ședință: Supun la vot proiectul de
hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 cu 13
voturi, domnul consilier Alexandrescu Ion a părăsit sala de ședință fără să voteze.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul comunei în vederea achiziționării de cadouri pentru preșcolari și elevi;
Domnul consilier Gogoncea Sorin,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Nefiind, 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 Gogoncea Sorin,președinte de ședință: Supun la vot proiectul de
hotărâre în forma prezentată. .
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul comunei în vederea achiziționării de cadouri pentru preșcolari și elevi cu 13 voturi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: .Proiect de hotărâre privind cofinanțarea proiectului „
Pod peste râul Tazlău în comuna Pîrjol,județul Bacău;
Domnul consilier Gogoncea Sorin,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Nefiind, 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 Gogoncea Sorin,președinte de ședință: Supun la vot proiectul de
hotărâre în forma prezentată. .
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind cofinanțarea proiectului „ Pod peste râul
Tazlău în comuna Pîrjol,județul Bacău cu 13 voturi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: .Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Pod peste râul Tazlău în
comuna Pîrjol,județul Bacău”.
Domnul consilier Gogoncea Sorin,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Nefiind, 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 Gogoncea Sorin,președinte de ședință: Supun la vot proiectul de
hotărâre în forma prezentată. .
Se aprobă Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Pod peste râul Tazlău în comuna Pîrjol,județul
Bacău” cu 13 voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, se trece la diverse.
Domnul consilier Alexandrescu Ion : să se construiască un pod și în satul Bărnești
deoarece după inundațiile care au avut loc anul acesta podul de trecere spre satul Cucuieți a
fost distrus iar oamenii sunt izolați,trecând cu mașinile prin apă.
Domnul consilier Horonceanu Alexandru- să se refacă podul provizoriu spre satele
Băsăști și Hăineala, ce firmă a executat lucrările de reparare a drumurilor și cum s-a organizat
licitația, de ce nu s-a reparat drumul spre linia a-II-a, în satul Băhnășeni au fost afectate
locuințele și nu drumurile.
Domnul Primar Lupu Vasile : săptămâna viitoare se va reface podul provizoriu spre
satele Băsăști și Hăineala, firma care a executat lucrările de reparare a drumurilor a fost
achiziționată de pe SEAP , iar lucrările de reparare a drumurilor încă nu s-au încheiat, utilajele
fiind în satul Băhnășeni după care trebuie să înceapă lucrările în satul Bărnești.
Domnul consilier Coșa Sorin : satul Bărnești a fost cel mai afectat de inundațiile din
luna iunie 2016 iar banii care s-au alocat pentru repararea drumurilor au fost pentru
repararea acestor drumuri și trebuia să se intervină mai întâi în satul Bărnești și nici la ora
actuală nu au fost reparate drumurile. Firma de salubritate nu ridică gunoiul menajer
săptămânal de la populație , ar trebui reparat podul din satul Bărnești cu sprijinul comunei
Solonț, în parteneriat cu comuna noastră.
Domnul consilier Ivu Costică Iulian- cîți consilieri s-au implicat în dirijarea apei pe
drumurile publice deoarece a fost o toamnă ploioasă și din cauza volumului mare de apă care
curge pe mijlocul drumului se strică drumul, este nevoie ca oamenii să facă voluntariat să se

implice mai mult , să nu aștepte tot timpul ca primarul să vină și să le facă drumurile și
șanțurile.
Domnul consilier Florea Costel: dacă s-a încheiat contract pentru dezăpezire și cu ce
firmă s-a încheiat contractul, cum va fi plătită firma respectivă la oră sau la zile doarece utilajele
ar trebui să fie pe drumuri, cine urmărește numărul de ore care se vor efectua pentru
dezăpezire. Firmele care exploatează pădurile din cadrul comunei să fie obligate la o cotă parte
de lemne de foc pentru Primărie și pentru școli fără plată așa cum se procedează în comuna
Balcani.
Domnul primar Lupu Vasile : firma cu care s-a încheiat contractul a fost luat de pe SEAP
și se va plăti la ora de lucru , se va face un proces verbal de recepție a orelor efectuate de către
d-na Bocancea Viorica , contractul s-a încheiat pentru suma de 100 lei/oră pentru
buldoexcavator și 140 lei/oră pentru utilaj cu lamă pentru servicii dezăpezire. Sunt lucrări care
nu au fost finalizate până în momentul de față și anume în anul 2007 a fost încheiat un contract
privind construcția de punți pietonale în satele Băhnășeni și Bărnești.
Domnul consilier Pășescu Irinel: dacă s-a încheiat contract de dezăpezire , de ce nu
sunt utilajele parcate aici mai aproape pentru a intervenii cât mai urgent în cazul în care va fi
viscol sau ninsoare.
Domnul consilier Marian Maricel : suma care se va plăti pentru contractul de
dezăpezire este foarte mare în comparație cu suma care s-a plătit anul trecut pentru Călin
Teofil, să se facă convocarea pentru ședință cu 5 zile înainte de ședință și ordinea de zi trecută
pe convocare , să fie afișate toate procesele verbale de ședință pe site-ul primăriei precum și
declarațiile de avere .
Domnul consilier Gogoncea Sorin: La școala din comuna Balcani unde am fost director
de școală am achiziționat lemne de foc cu plată pentru școli, nu este adevărat ca la Școala
Balcani s-au adus lemne de foc de către firmele care exploatează pădurea fără să fie plătite, sau cumpărat și s-au achitat facturile pentru lemne de foc.
Domnul secretar,jr.Neculai Nistor : nu au fost repartizate cantități de lemne de foc
către populație de către Ocolul Silvic Moinești , în luna decembrie a venit șeful ocolului Silvic
Moinești și s-a semnat un proces verbal pentru repartizarea unei cantități de lemne de foc
pentru populație, pentru anul 2017.
Domnul consilier Horonceanu Alexandru : să se ia o măsură cu tractoarele care ară
terenurile arabile și iese pe asfalt fără să curețe plugul de noroi fiind pericol de accidente, să
se pună o taxă pentru masinile de tonaj mare care transportă lemne și circulă pe drumurile
comunale, să se trimită la consilieri cu 5 zile înainte ordinea de zi precum și un exemplar din

procesele verbale întocmite la ședințele de consiliu, să se facă o fântână în târgul comunal. Mai
este problema cu două persoane care nu au racord la curentul electric, să fie ajutați și sprijiniți
în vederea racordării la energie electrică, fiind vorba de familiile Lupu și Curea care au o
situație materială precară și copii mai mulți . În prima ședință de consiliu s-a stabilit ca
ședințele ordinare să fie convocate pentru ultima joi din lună la ora 14,00 și dorește să se
respecte acest termen deoarece sunt consilieri care lucrează și nu sunt disponibili dimineața.
Domnul secretar jr. Neculai Nistor: s-a adunat niște bani de la salariații din cadrul
primăriei încă din vară și s-a luat legătura cu un inginer de la E-ON și s-au achitat niște taxe
pentru racordarea familiei Lupu la curent electric, dar s-a explicat foarte clar de către
reprezentantul E-on că este nevoie de acordul unui vecin pentru a fi luat în spațiu și să se
monteze un contor electric pe stâlp dar factura să fie emisă pe numele celui care este
proprietar, iar aceste două persoane nu au acte nici pe teren și nici pe locuință pentru a se face
demersurile de racordare. În ceea ce privește ședința de consiliu, nu s-a respectat ultima joi
deoarece a fost convocarea pentru ședință extraordinară fiind vorba de rectificarea bugetului
pentru salariile asistenților personali restante.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Gogoncea Sorin , președinte de ședință,
declară închisă ședința din data de 07.12.2016, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces
verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Consilier, Gogoncea Sorin

jr.Neculai Nistor

