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Nr.7930 din 18.12.2020 
 

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
SĂRATA DIN DATA DE 18.12.2020 

 
Din numărul total de 11 consilieri în funcţie au fost prezenţi 11 consilieri, sedința fiind legal 

constituită.  
 

În cadrul ședinței au fost aprobate următoarele procese verbale: 
 

1. Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 06.11.2020, cu unanimitate de voturi ”pentru”. 
2. Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.11.2020, cu unanimitate de voturi ”pentru”. 
3. Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 20.11.2020, cu unanimitate de voturi ”pentru”. 

 
În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 
1. Hotărârea nr.78 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate în anul școlar 2020-

2021. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 
2. Hotărârea nr.79 privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin 

Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.44/2 din 13.11.2020. Hotărâre adoptată cu unanimitate de 
voturi „pentru”.  

3. Hotărârea nr.80 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în comuna Sărata. 
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

4. Hotărârea nr.81 privind aprobarea documentației P.U.Z. ”Construire sediu Primărie”. Hotărâre 
adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

5. Hotărârea nr.82 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice. Hotărâre adoptată cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

6. Hotărârea nr.83 privind validarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020. 
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

7. Hotărârea nr.84 privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2020. Hotărâre 
adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

8. Hotărârea nr.85 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021. 
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

9. Hotărârea nr.86 privind propunerea de schimbare a destinației unui imobil destinat învățământului. 
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

10. Hotărârea nr.87 privind înființarea Serviciului public de alimentare și distribuție a gazelor naturale al 
comunei Sărata. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 
În conformitate cu dispozițiile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, minuta va fi afișată la sediul Primăriei comunei Sărata și se va publica pe site-ul 
Primăriei comunei Sărata, județul Bacău. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,     Secretarul general al comunei Sărata,  
     Sandu Maria – Consilier Local                           Comanescu Teodor-Adrian 


