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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA 
CONSILIUL LOCAL 

 

Nr.6792 din 06.11.2020 
 

PROCES - VERBAL 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Încheiat astăzi 06 noiembrie 2020.   
Şedinţa  ordinară a Consiliului Local Sărata a fost  convocată în conformitate cu prevederile art.133 

alin.(1) și ale art.134 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ, prin Dispoziţia primarului 
comunei Sărata nr.105 din 30.10.2020, convocarea fiind adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Sărata și pe site-ul comunei, la adresa: https://www.comuna-sarata.ro/pagina/sedintele-
consiliului-local-sarata-1569831932. 

 
După apelul nominal făcut de secretarul general Comănescu Teodor-Adrian şi consultarea 

condicii de prezentă, s-a constatat că din cei 11 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11 consilieri.  
În consecinţă s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru aprobarea materialelor incluse pe 

ordinea de zi. 
 
În conformitate cu prevederile H.C.L. Sărata nr.59/2020 şedinţa este condusă de președintele de 

ședință, consilier local Sandu Maria. 
 
Se dă cuvântul domnului Comănescu Teodor-Adrian, secretarul comunei Sărata, pentru 

ca, în conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din Codul Administrativ, să supună la vot 
procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 august 2020. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 31 august 2020. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se dă cuvântul domnului Comănescu Teodor-Adrian, secretarul comunei Sărata, pentru 

ca, în conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din Codul Administrativ, să supună la vot 
procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 30 septembrie 2020. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 30 septembrie 2020. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Doamna președinte de ședință, consilier local Sandu Maria, prezintă ordinea de zi propusă 

de doamna primar Argatu Irina:  
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Local al comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar;   
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 

2020, ianuarie 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar;   
3. Proiect de Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar;  
4. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Sărata în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Sărata pentru anul școlar 2020 - 2021, iniţiator – 
Irina ARGATU, primar;   

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice, iniţiator – Irina 
ARGATU, primar;   

În condiţiile art.135 alin.(7) din Codul Administrativ, Primarul comunei Sărata propune 
Consiliului Local aprobarea ordinii de zi în forma prezentată. Se aprobă cu unanimitate de voturi 
”pentru”. 
 

Doamna primar Argatu Irina solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata 

pentru trimestrul III 2020, iniţiator – Irina ARGATU, primar; 
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2. Proiect de Hotărâre privind inițierea demersurilor necesare pentru înființarea serviciului public de 
alimentare și distribuție a gazelor naturale al comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar; 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 
2021-2027, iniţiator – Irina ARGATU, primar; 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru iarna 2020-2021, iniţiator – 
Irina ARGATU, primar; 

5. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z. ”Construire locuințe și 
împrejmuire teren”, iniţiator – Irina ARGATU, primar; 

6. Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sărata nr.40/2018, iniţiator – Irina 
ARGATU, primar; 

7. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, iniţiator – 
Irina ARGATU, primar. 

În condiţiile art.135 alin.(8) din Codul Administrativ, se propune Consiliului Local 
aprobarea suplimentării ordinii de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 
inițierii proiectului de hotărâre. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, ianuarie 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 
Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 

inițierii proiectului de hotărâre. 
Se propune ca doamna Sandu Maria să continue să conducă ședințele consiliului, având în 

vedere faptul că a fost președinte de vârstă în cadrul ședinței de constituire. 
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

unanimitate de voturi „pentru”. 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 
Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 

inițierii proiectului de hotărâre. 
Se propune constituirea unui număr de 3 comisii de specialitate, cu următoarea componență:  

 Comisia programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț: Câmpanu Stelian, 
Nedea Constantin, Moșinoiu Maria-Alina, Lazăr Vasile-Daniel, Prisecaru Elena. 

 Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și culte, protecție socială, activități sportive și agrement, 
având următoarea componență: Câmpanu Maria, Șenchea Gabriel, Balan Ionel.  

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 
apărarea ordinii și liniștii publice, având următoarea componență: Argatu Vasile, Sandu Maria, 
Simon Paul-Valerian. 

Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Sărata în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Sărata pentru 
anul școlar 2020 - 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 
inițierii proiectului de hotărâre. 

Doamna consilier local Câmpanu Maria îl propune pe domnul consilier local Bălan Ionel. 
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

unanimitate de voturi „pentru”. 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării 

transportului cadrelor didactice, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 
Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 

inițierii proiectului de hotărâre. 
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Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 1 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2020, iniţiator – Irina 
ARGATU, primar. 

Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 
inițierii proiectului de hotărâre. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 
 

Se trece la punctul 2 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind inițierea 
demersurilor necesare pentru înființarea serviciului public de alimentare și distribuție a gazelor naturale 
al comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 
inițierii proiectului de hotărâre. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 3 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027, iniţiator – Irina ARGATU, 
primar. 

Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 
inițierii proiectului de hotărâre. 

Sunt desemnați să facă parte din Comitetul de Coordonare în vederea realizării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Comunei Sarata pentru perioada 2021-2027, domnii consilieri locali: Argatu Vasile, 
Balan Ionel, Lazăr Vasile-Daniel, Prisecaru Elena și Simon Paul-Valerian. 

Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 4 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

Planului operativ de acțiune pentru iarna 2020-2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 
Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 

inițierii proiectului de hotărâre. 
Sunt desemnați să facă parte din Comandamentul local de acţiune pentru combaterea 

înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile comunale si satesti aflate în administrarea Consiliului Local 
Sărata pentru iarna 2020-2021 domnii consilieri: Moșinoiu Maria-Alina, Simon Paul-Valerian, Șenchea 
Gabriel, Câmpanu Stelian, Nedea Constantin și Balan Ionel. 

Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 5 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea 

avizului de principiu pentru P.U.Z. ”Construire locuințe și împrejmuire teren”, iniţiator – Irina ARGATU, 
primar. 

Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 
inițierii proiectului de hotărâre.  

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 6 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea 

Anexei la H.C.L. Sărata nr.40/2018, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 
Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 

inițierii proiectului de hotărâre.  
Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

unanimitate de voturi „pentru”. 
 
Se trece la punctul 7 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind rectificarea 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 
Se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și documentelor care au stat la baza 

inițierii proiectului de hotărâre.  
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Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 
 
 Domnul secretar general al comunei Sărata prezintă cererea doamnei Sandu Maria, 
înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.6100 din 12.10.2020. 
 Analizând cererea, consiliul local a decis inițierea măsurilor necesare pentru restricționarea 
circulației, cu respectarea prevederilor legale. 
 
 Domnul secretar general al comunei Sărata prezintă cererea doamnei Toporaș Andreia 
Liliana, înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.4704 din 17.08.2020. 
 În urma analizei cererii, consiliul local decide ca preluarea dreptului de proprietate să se facă 
după disponibilizarea fondurilor necesare pentru administrarea corespunzătoare a drumului. 
 
 Domnul secretar general al comunei Sărata prezintă cererea domnului Antohi Nelu, 
înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.6216 din 15.10.2020. 
 Consiliul local decide respingerea cererii deoarece suprafața de teren asfaltată face parte din 
domeniul public al comunei Sărata. 
 
 Domnul Chifu Dumitru: adresează rugămintea de a se asigura transparență totală în deciziile 
luate și cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici, solicitând afișarea pe site-ul primăriei a 
cheltuielilor făcute. Reclamă lipsa unor marcaje rutiere corespunzătoare în localitate și lățimea 
necorespunzătoare a străzilor, sugerează instituirea de sensuri unice pe totate drumurile localității. 
Ridică problema neasfaltării drumului dintre Dealu Nou și Bălțata. Recomandă consilierilor locali să 
respecte prevederile legale și să fie la dispoziția cetățenilor. 
 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care doamna Sandu Maria, consilier local, în calitate 
de preşedinte al şedinţei, mulţumeşte consiliului pentru participare şi conlucrare, secretarului şi 
salariaţilor din aparatul propriu care au participat la lucrările şedinţei şi la elucidarea problemelor ridicate 
la şedinţa ordinară din data de 06 noiembrie 2020.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal într-un singur exemplar original, care va 
fi depus la Dosarul cu lucrările şedinţei Consiliului Local din 06 noiembrie 2020, în condiţiile art.138 
alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din Codul Administrativ. 

 
 
Preşedinte de şedinţă,     Secretarul general al comunei Sărata, 

      Sandu Maria – Consilier Local                                 Comănescu Teodor - Adrian 


