
Nr.1678 din 26.03.2021

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
SĂRATA DIN DATA DE 26.03.2021

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 29.01.2021, cu unanimitate de voturi ”pentru”.

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea  nr.06 privind  aprobarea  Programului  de  măsuri  pentru  gospodărirea  U.A.T.  comuna
Sărata pentru anul 2021. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

2. Hotărârea  nr.07  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  accesul  furnizorilor  de  rețele  de
comunicații electronice pe proprietatea U.A.T. comuna Sărata. Hotărâre adoptată cu unanimitate de
voturi „pentru”. 

3. Hotărârea  nr.08 privind  aprobarea  cotizaţiei  anuale  la  patrimoniul  „Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021. Hotărâre adoptată cu unanimitate de
voturi „pentru”.

4. Hotărârea nr.09 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sărata în Comisia de evaluare a
performanțelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  general  al  comunei  Sărata.  Hotărâre
adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

5. Hotărârea nr.10 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrărilor
aferenți  obiectivului  de  investiție  ”Modernizare  și  extindere  Școala  cu  clasele  I-IV,  sat  Sărata,
comuna Sărata”. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

6. Hotărârea nr.11 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip
rezidențial  a  persoanelor  cu  handicap  de  pe  raza  comunei  Sărata  pentru  anul  2021.  Hotărâre
adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

7. Hotărârea nr.12 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Sărata. Hotărâre
adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

8. Hotărârea  nr.13 privind  aprobarea  modalității  de  identificare  a  beneficiarilor  stimulentului
educațional. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

9. Hotărârea  nr.14 privind  modificarea și  completarea inventarului  bunurilor  aparținând  domeniului
public al comunei Sărata. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

10. Hotărârea nr.15 privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării
cu nitrați din surse agricole 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, 
       Balan Ionel – Consilier Local                         Comanescu Teodor-Adrian


