ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PÎRJOL
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 28 IUNIE 2017 în ședința ordinară de lucru al Consiliului local al
comunei Pîrjol ,județul Bacău, la care participă 14 consilieri din cei 15 consilieri care compun
Consiliul local, lipsă motivat d-l Horonceanu Alexandru .
Ședința este deschisă de d-na Pruteanu Lora ,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. Prezentarea raportului de activitate al Primarului comunei Pîrjol și prezentarea
rapoartelor de activitate al consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pîrjol ,pentru anul
2016.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului local
al comunei Pîrjol cu statut de observator, la concursul pentru ocuparea funcției de
director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol.
3. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat al
comunei Pîrjol în domeniul public al comunei Pîrjol în vederea amplasării stației de epurare
din comuna Pîrjol.
Doamna consilieră Pruteanu Lora ,președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii
de zi al ședinței de astăzi. Se aprobă cu 14 voturi
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Invit pe dl. primar Lupu Vasile pentru a prezenta Raportul
privind starea economica ,socială și de mediu a Unității Adminsitrativ Teritoriale Pîrjol.
Domnul primar ,Lupu Vasile , prezintă Raportul privind starea economica,socială și de
mediu a UAT Pîrjol .
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări?
Discuții.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant
din cadrul Consiliului local al comunei Pîrjol cu statut de observator, la concursul pentru
ocuparea funcției de director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol.
Inițiator :Primarul comunei Pîrjol.
Domnul primar Lupu Vasile prezintă Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant din cadrul Consiliului local al comunei Pîrjol, cu statut de observator, la concursul
pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de
specialitate pentru a prezenta raportul :
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 5 voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de
hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului local al comunei Pîrjol
cu statut de observator, la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii
Gimnaziale Pîrjol.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul
Consiliului local al comunei Pîrjol cu statut de observator, la concursul pentru ocuparea
funcției de director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol cu 14 voturi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren
din domeniul privat al comunei Pîrjol în domeniul public al comunei Pîrjol în vederea
amplasării stației de epurare din comuna Pîrjol.
Inițiator :Primarul comunei Pîrjol.
Doamna Bocancea Viorica,tehnician urbanism în cadrul UAT Pîrjol,prezintă Proiectul de
hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Pîrjol în
domeniul public al comunei Pîrjol în vederea amplasării stației de epurare din comuna Pîrjol.

Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: dau cuvântul Comisiei de
specialitate pentru a prezenta raportul :
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 5 voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora,președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de
hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Pîrjol în
domeniul public al comunei Pîrjol în vederea amplasării stației de epurare din comuna Pîrjol.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul
privat al comunei Pîrjol în domeniul public al comunei Pîrjol în vederea amplasării stației de
epurare din comuna Pîrjol cu 14 voturi.
Doamna consilieră Pruteanu Lora , președinte de ședință: fiind epuizate toate
punctele de pe ordinea de zi propun să trecem la diverse .
Domnul Pășescu Irinel,consilier : este oportună realizarea obiectivului cu privire la
amplasarea stației de epurare din comuna Pîrjol, doresc ca pe viitor să se prevadă în buget o
sumă de bani pentru dotarea Bazei sportive cu aparatură pentru sport ca oamenii să fie
încurajați să facă sport la sală pe timpul iernii , dar prioritară este repararea podului de la
Băsăști .
Domnul consilier Alexandrescu Ion: lumea este foarte nemulțumită deoarece nu
s-a reparat podul de la Băsăști, multi au terenuri dincolo de râul Tazlău care trebuie lucrat dar
si deplasarea spre alte localități este foarte dificil, dacă se poate repara provizoriu prin
amplasarea celor două tuburi de beton .
Domnul primar,Lupu Vasile: așteptăm răspunsul în ceea ce privește proiectul
privind construcția podului, dacă s-a aprobat finanțarea proiectului sau nu, doresc să fac o cale
de acces din satul Hăineala spre satul Cîmpeni, să refacem drumul vechi ca să fie practicabil
Domnul consilier Csaszar Emeric: să se facă o înfrățire cu o comună din Franța sau
Germania , poate ne sprijină cu dotări privind baza sportivă, mișcarea este foarte importantă ,
trebuie să sprijinim activitatea sportivă a tinerilor dar si tuturor celor interesati.

Domnul secretar,Nistor Neculai: vă rog să faceți propuneri pentru numirea
președintelui de ședință.
Doamna consilieră Pruteanu Lora: îl propun pe dl. Ivu Costică Iulian, dacă sunteți
de acord cu această propunere ca să fie președinte de ședință pentru următoarele 3 luni?
S-a aprobat cu 14 voturi .
Doamna consilieră Pruteanu Lora: Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea
de zi precum și cele de la diverse declar închisă ședința de consiliu din data de 28 iunie 2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier ,Pruteanu Lora

SECRETAR,
jr.Neculai Nistor

