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Încheiat astăzi 18 decembrie 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.137 din 11.12.2020, 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 06 noiembrie 2020.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de
06 noiembrie 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 13 noiembrie 2020.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de
13 noiembrie 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 20 noiembrie 2020.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de
20 noiembrie 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 stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate în anul școlar 2020-

2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar;  
2. Proiect  de Hotărâre  privind  adoptarea procedurii  de  urmărire  și  verificare a  măsurilor  dispuse prin

Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.44/2 din 13.11.2020, iniţiator – Irina ARGATU, primar;  
3. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în comuna Sărata,

iniţiator – Irina ARGATU, primar; 
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. ”Construire sediu Primărie”, 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”.
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Doamna primar Argatu Irina solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de
hotărâre:
1. Proiect  de  Hotărâre  privind  aprobarea  decontării  transportului  cadrelor  didactice, iniţiator  –  Irina

ARGATU, primar;
2. Proiect de Hotărâre privind validarea rectificării  Bugetului de Venituri și Cheltuieli  pentru anul 2020,

iniţiator – Irina ARGATU, primar;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2020, iniţiator

– Irina ARGATU, primar;
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, iniţiator

– Irina ARGATU, primar;
5. Proiect de Hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui imobil destinat învățământului,

iniţiator – Irina ARGATU, primar;
6. Proiect de Hotărâre privind înființarea Serviciului public de alimentare și distribuție a gazelor naturale al

comunei Sărata, 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  stabilirea  numărului  și
cuantumului burselor acordate în 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.

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 adoptarea procedurii de urmărire
și verificare a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.44/2 din 13.11.2020, 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 3 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2021 în comuna 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 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.
”Construire sediu Primărie”, 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  1  al  suplimentării  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.

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  validarea
rectificării 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.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate
de voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 3 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei
actualizate a obiectivelor de investiții pe 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.

Nefiind 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
Programului anual al achizițiilor publice 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.

Doamna consilier  local  Prisecaru  Elena  solicită  acces  la  camerele  de  luat  vederi.  Mai  solicită
informații cu privire la punctele unde vor fi amplasate.

Doamna primar Argatu Irina precizează că accesul se acordă doar în conformitate cu prevederile
legale. Camerele de luat vederi vor fi instalate în zone prioritare, în funcție de buget.

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 propunerea de
schimbare a destinației unui imobil destinat învățământului, 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  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”.

Doamna consilier local Câmpanu Maria solicită informații  cu privire la programul de acordare a
mesei calde persoanelor vârstnice. Doamna primar Argatu Irina oferă informațiile solicitate.

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 18 decembrie 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 18 decembrie 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
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