ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
COMUNA PÎRJOL
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 03 noiembrie 2016 în ședința ordinară al
Consiliului local al comunei Pîrjol,județul Bacău, la care participă 15 consilieri ,
fiind prezenti toți consilierii care compun Consiliul local.
Ședința este deschisă de dl. Gogoncea Sorin, președintele de ședință care
consemnează prezenta tuturor consilierilor care compun Consiliul local, ședința
este statutară și își poate începe lucrările, prezintă proiectele de hotărâri care se
vor discuta în ședința de consiliu și anume:
-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și organigramei
aparatului de specialitate al primarului.
Se supun la vot cele două proiecte de hotărâri pentru a fi discutate în ședință.
Se aprobă cu 15 voturi.
Dl. secretar supune la vot procesul verbal întocmit în ședința anterioară din
data de 27.10.2016 . Se aprobă cu 15 voturi .
Dl. secretar, Neculai Nistor,prezintă primul Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016,cu precizarea că s-au primit banii pentru
salariații de la Unicef, salariile au fost achitate din bugetul local iar această sumă
de bani trebuie introdusă la capitolul cheltuieli pentru achitarea facturilor.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2016. Se aprobă cu 15 voturi.

Dl secretar Nistor Neculai prezintă al doilea proiect de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al
primarului, precizează că în fiecare an trebuie aprobat Statul de funcții, sunt 44
de funcții din care 23 sunt ocupate, restul fiind posturi vacante care se vor
scoate la concurs anul viitor , în limita fondurilor bugetare .
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții
și organigramei aparatului de specialitate al primarului. Se aprobă cu 15 voturi.
Dl Alexandrescu Ion,consilier, aduce la cunoștință că în cursul lunii martie 2016 a
venit o adresă la primărie prin care se specifică încadrarea a două persoane la
achiziții publice și 5 persoane la poliția comunitară care să fie plătiți din banii
Instituției Prefectului, precum și șoferii de pe microbuzele școlare.
Dl. primar,Vasile Lupu,precizează că este necesară scoaterea la concurs a
acestor posturi dar în limita fondurilor disponibile iar anul acesta nu este prevăzut
în buget și sunt multe datorii care trebuiesc achitate până la sfârșitul anului iar
plata acestor salariați din fondurile Instituției Prefectului nu este posibil.
Dl. Horonceanu Alexandru,consilier, întreabă dacă s-a rezolvat ceva cu plata
salariilor asistenților personali, drumul pe linia a-II-a să fie remediat la
terminarea lucrărilor de reabilitare drumuri comunale deoarece se strică iar
dacă se mai transportă balastru de la Tazlău.Nu s-au construit stații pentru
microbuzele școlare, dacă se cunoaște consumul de motorină pe km pentru
microbuzele școlare, pe timpul vacanței elevilor șoferii de pe microbuzele școlare
dacă prestează alte activități.
D-na Pruteanu Lora ,consilier,întreabă dacă s-a aprobat decontarea
cheltuielilor de transport navetă pentru profesorii din învățământ .
Dl. primar, Vasile Lupu- până la sfârșitul anului se vor achita toate cheltuielile
de transport navetă pentru profesori, se așteaptă virarea sumelor de bani de la
Consiliul Județean pentru plata asistențiilor personali.
Dl. Coșa Sorin,consilier, – nu are pubelă pentru gunoiul menajer, dacă se mai
repartizează pubele către populație, a făcut cerere către instituție și cum s-a
soluționat.

Dl. Florea Costel,consilier, întreabă dacă există lista cu inventarierea bunurilor
ce aparțin instituției, dacă s-a finalizat, să se clarifice care sunt bunurile care
aparțin domeniului public precum și suprafețele de islaz comunal.
Dl. Diac Irinel,consilier, întreabă dacă se cunoaște situația sumelor de bani
pentru care s-a făcut rectificarea bugetară , în vederea reparării podului din satul
Pustiana.
Dl. Ardeleanu Ioan,consilier- drumul de pe Dealul Ariei trebuie reparat cu
sprijinul Primăriei comunei Ardeoani deoarece microbuzul școlar al comunei
Ardeoani vine după copii să-I transporte la școală.
Dl. primar, Vasile Lupu, precizează că Primăria comunei Ardeoani nu are nici un
interes să repare drumul deorece nu au localnici care să aparțină de comuna lor,
s-a făcut estimarea consumului de motorină pe km pentru microbuzele școlare,
șoferii de pe microbuzele școlare vin la serviciu pe timpul vacanței elevilor,
prestează și alte activități , nu s-au construit stații pentru elevi deoarece nu sunt
fonduri disponibile dar s-au fixat locurile pentru amenajarea stațiilor de
microbuze.
Dl. Horonceanu Alexandru,consilier, se adresează direct d-lui Pușcașu Neculai
întrebând de ce nu se înscrie la cuvânt ridicând problemele care sunt de rezolvat
în satul Tărâța sau faptul că dl. primar este din satul Tărîța și rezolvă el toate
problemele nemaifiind nevoie de consilierii aleși din sat , de ce nu-și dă demisia
din funcția de consilier așa cum a promis că dacă nu este ales ca viceprimar își dă
demisia, de ce nu întocmește procesele verbale de comisie fiind președinte al
comisiei juridice.
Dl. Pușcașu Neculai, consilier, răspunde că în calitate de președinte al comisiei
juridice , îl desemnează pe dl. Horonceanu Alexandru pentru a întocmi procesele
verbale de comisie.
Nemaifiind alte materiale și discuții, președintele de ședință declară închise
lucrările ședinței ordinare al Consiliului local Pîrjol.
Președinte de ședință,
Sorin Gogoncea

Secretar,
Neculai Nistor

