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PROCES - VERBAL
                                                                                                                                                 

Încheiat astăzi 26 martie 2021.  
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.36 din 19.03.2021, 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  al  comunei  Sărata 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.01/2021 şedinţa este condusă de președintele de
ședință, consilier local Balan Ionel.

Se dă cuvântul domnului  Comănescu Teodor-Adrian, secretarul general al 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 29 ianuarie 2021.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de
29 ianuarie 2021. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Balan Ionel, prezintă ordinea de zi propusă de
doamna primar Argatu Irina: 
1. Proiect  de Hotărâre  privind  aprobarea Programului  de  măsuri  pentru  gospodărirea U.A.T.  comuna

Sărata pentru anul 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar;  
2. Proiect  de  Hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  accesul  furnizorilor  de  rețele  de

comunicații electronice pe proprietatea U.A.T. comuna Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar;  
3. Proiect  de  Hotărâre  privind  aprobarea  cotizaţiei  anuale  la  patrimoniul  „Asociaţiei  de  Dezvoltare

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar; 
4. Proiect de Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sărata în Comisia de evaluare a

performanțelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  general  al  comunei  Sărata, iniţiator  –  Irina
ARGATU, primar. 

5. Proiect de Hotărâre 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”, 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 asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip

rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2021, iniţiator – Irina
ARGATU, primar;

2. Proiect de Hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Sărata, iniţiator –
Irina ARGATU, primar;
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3. Proiect  de  Hotărâre  privind  aprobarea  modalității  de  identificare  a  beneficiarilor  stimulentului
educațional, iniţiator – Irina ARGATU, primar;

4. Proiect  de Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor  aparținând domeniului
public al comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar;

5. Proiect  de  Hotărâre  privind  aprobarea  Planului  local  de  acțiune  pentru  protecția  apelor  împotriva
poluării cu nitrați din surse agricole 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 aprobarea Programului  de
măsuri pentru gospodărirea U.A.T. comuna Sărata pentru anul 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  aprobarea Regulamentului
privind accesul  furnizorilor  de rețele  de comunicații  electronice pe proprietatea U.A.T.  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 3 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 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  4  al  ordinii  de  zi: Proiect  de  Hotărâre  privind  desemnarea  membrilor
Consiliului Local Sărata în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
general 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 desemnează domnii consilieri locali Argatu Vasile 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 ordinii de zi: Proiect de Hotărâre 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”, 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 asocierea cu
județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe
raza comunei Sărata pentru anul 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  suplimentării  ordinii  de zi: Proiect  de Hotărâre privind  constituirea
Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar.
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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
modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional, 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 modificarea și
completarea  inventarului  bunurilor  aparținând  domeniului  public  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  5  al  suplimentării  ordinii  de  zi: Proiect  de  Hotărâre  privind  aprobarea
Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 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”.

Domnul Comănescu Teodor-Adrian prezintă Consiliului Local adresa Societății Academice
din România înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.1408 din 12.03.2021.

Doamna Primar Argatu Irina prezintă Raportul privind starea economico-socială și de mediu
a comunei Sărata pentru perioada ianuarie-decembrie 2020.

Domnul consilier local Șenchea Gabriel atrage atenția cu privire la următoarele aspecte:
 extinderea rețelei de apă;
 necesitatea ca furnizorii de comunicații electronice să asigure funcționarea serviciilor pe timpul penelor

de curent;
 necesitatea întreținerii zonei drumului județean DJ 119.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care domnul Balan Ionel, 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 26 martie 2021. 

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 26.03.2021, în condiţiile art.138 alin.(13), alin.
(14) și alin.(16) din Codul Administrativ.

Preşedinte de şedinţă, Secretarul general al comunei Sărata,
       Balan Ionel – Consilier Local                              Comănescu Teodor - Adrian
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