ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PÎRJOL
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 28 februarie 2018 în ședința ordinară a Consiliului local al
comunei Pîrjol ,județul Bacău, la care participă 13 consilieri din cei 15 consilieri care compun
Consiliul local ,lipsind motivat dl. Gogoncea Sorin și d-na Pruteanu Lora.
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 proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol din anul 2017
pentru anul 2018.
Domnul consilier Marian Maricel ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii de zi
al ședinței de astăzi .Se aprobă cu 13 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 28 februarie 2018. Se aprobă cu
13 voturi.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: 1.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului
bugetar al comunei Pîrjol din anul 2017 pentru anul 2018.
Inițiator:Primarul comunei Pîrjol .
Domnul primar Lupu Vasile prezintă Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului

bugetar al comunei Pîrjol din anul 2017 pentru anul 2018, cu precizarea că suma de 574.114,6
lei conform contului de executie este excedent care va fi folosit anul acesta la secțiunea
dezvoltare si anume la achiziția unui utilaj pentru comună.
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 utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol din anul 2017 pentru anul
2018.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol
din anul 2017 pentru anul 2018 cu 13 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 Horonceanu Alexandru: în urma consultărilor cu mai mulți consilieri ,
vă rog să aveți în vedere ca ședințele ordinare să fie convocate ultima joi a fiecărei luni
,orele 8,00, să primim materialele de ședință cu 5 zile înainte ca să le putem consulta ,eu nu
am e-mail și doresc să le primesc personal .
Domnul consilier Ardeleanu Ioan: în cadrul comunei a venit o firmă de prospecțiuni ,
oamenii ne cer informații , dorim și noi să obținem mai multe informații ca să le putem
transmite oamenilor .
Domnul primar, Lupu Vasile: este o firmă care face prospecțiuni pentru a vedea
zăcămintele din sol, identifică proprietarii de teren pentru a încheia acorduri , o invit pe d-na
dacă este în zonă să vină să vă dea toate informațiile necesare.
Doamna Andreea Jitaru : sunt reprezentanta firmei Prospecțiuni S.A. facem cercetări
privind identificarea zăcămintelor naturale prin mai multe metode și anume realizarea unor
găuri de maxim 10 m.l. adâncime cu diametrul de 5-7 cm care sunt realizate cu ajutorul unor
mici tractoare dotate cu șnecuri.În aceste găuri se vor introduce ulterior cantități foarte mici
de apă cu azotat de amoniu(îngrășământ chimic), care prin detonare, vor transmite unde
ușoare în interiorul pământului, și se simte în exterior așa cum s-ar simți trântitul unei uși în
camera vecină.Aceste forări vor fi făcute la o distanță minimă de 100 de metri de orice
construcție.Metoda nu afectează în nici un fel solul ,apa sau aerul.O altă metodă ar fi vibrarea
controlată prin utilizarea unor utilaje mari care au la bază o placă metalică prin care se
transmit unde în interiorul pământului, nu are nici un efect asupra mediului.Această firmă nu
caută gaze de șist, scopul lucrărilor îl reprezință căutarea zăcămintelor de gaze natural.
Domnul Adrian Timeriu: sunt jurist de profesie și m-am prezentat în cadrul ședinței
Consiliului local în calitate de reprezentant al domnului Lupu Valentin pentru a prezenta o
problemă privind accesul la locuință , o cale de acces pe care s-a făcut o construcție fără
autorizațiile necesare. S-au făcut mai multe comisii cu reprezentanții din cadrul instituției dar
nu s-a întocmit nici un document privind măsurile care se vor lua.
Domnul consilier Horonceanu Alexandru: problema dumneavoastră nu ține de atribuțiile
membrilor consiliului local, cel mai indicat ar fi să vă adresați instanței de judecată pentru
clarificarea situației .

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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