
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
Consiliul Local al comunei Sărata

Nr.1680 din 26.03.2021

PROCES-VERBAL
                                                                                                                                               

Încheiat astăzi 28 mai 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.49 din 21.05.2021, 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.22/2021 şedinţa este condusă de președintele de
ședință, consilier local Câmpanu Maria.

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 26 martie 2021.

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

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 extraordinare din data de 16 aprilie 2021.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din
data de 16 aprilie 2021. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”.

Doamna  președinte  de  ședință,  consilier  local  Câmpanu  Maria,  prezintă  ordinea  de  zi
propusă de doamna primar Argatu Irina: 
1. Proiect de Hotărâre nr.2776 din 17.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai,

iunie și iulie 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar;  
2. Proiect  de Hotărâre nr.2779 din 17.05.2021 privind abrogarea art.1  și  modificarea art.3  din H.C.L.

Sărata nr.14/2021 și abrogarea art.1 din H.C.L. Sărata nr.40/2020, iniţiator – Irina ARGATU, primar;  
3. Proiect  de  Hotărâre  nr.2790  din  17.05.2021  privind  modificarea  și  completarea  Anexei  nr.2  la

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006
din 29.11.2010, iniţiator – Irina ARGATU, primar; 

4. Proiect  de  Hotărâre  nr.2825  din  18.05.2021  privind  aprobarea  decontării  transportului  cadrelor
didactice, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

5. Proiect  de  Hotărâre  nr.2827  din  18.05.2021  privind  aprobarea  conturilor  anuale  de  execuție  a
bugetului local al comunei Sărata pentru anul 2020, iniţiator – Irina ARGATU, primar;
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6. Proiect de Hotărâre nr.2831 din 18.05.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al
comunei Sărata pentru trimestrul I 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar;

7. Proiect  de  Hotărâre  nr.2834  din  18.05.2021  privind  aprobarea  cotizaţiei  anuale  la  patrimoniul
Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Plaiurile Bistriței”, iniţiator – Irina ARGATU, primar;

8. Proiect  de  Hotărâre  nr.2837  din  18.05.2021  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și
Funcționare a Consiliului Local al comunei 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  nr.2995  din  26.05.2021  privind  stabilirea  limitelor  de  reprezentare  a

reprezentantului legal al comunei Sărata în A.G.A.  S.C. C.R.A.B. Bacău S.A. și în A.G.A. A.D.I. Bacău ,
iniţiator – Irina ARGATU, primar;

2. Proiect  de  Hotărâre  nr.3034  din  27.05.2021  privind  vânzarea  terenului  în  suprafață  de  332  m.p.,
proprietate privată a comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar;

3. Proiect  de  Hotărâre  nr.3037  din  27.05.2021  privind  vânzarea  terenului  în  suprafață  de  104  m.p.,
proprietate privată a 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 nr.2776 din 17.05.2021 privind alegerea
președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 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 Sandu Maria propune pe doamna consilier local Câmpanu Maria.
Nemaifiind  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  nr.2779  din  17.05.2021  privind
abrogarea  art.1  și  modificarea  art.3  din  H.C.L.  Sărata  nr.14/2021  și  abrogarea  art.1  din  H.C.L.  Sărata
nr.40/2020, 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  nr.2790  din  17.05.2021  privind
modificarea  și  completarea  Anexei  nr.2  la  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006 din 29.11.2010, 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  nr.2825  din  18.05.2021  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  5  al  ordinii  de  zi: Proiect  de  Hotărâre  nr.2827  din  18.05.2021  privind
aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al comunei Sărata 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”.

Se  trece  la  punctul  6  al  ordinii  de  zi: Proiect  de  Hotărâre  nr.2831  din  18.05.2021  privind
aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul I 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  7  al  ordinii  de  zi: Proiect  de  Hotărâre  nr.2834  din  18.05.2021  privind
aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Plaiurile Bistriței”, 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  8  al  ordinii  de  zi: Proiect  de  Hotărâre  nr.2837  din  18.05.2021  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 1 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.2995 din 26.05.2021
privind  stabilirea  limitelor  de  reprezentare a  reprezentantului  legal  al  comunei  Sărata  în  A.G.A.   S.C.
C.R.A.B. Bacău S.A. și în A.G.A. A.D.I. Bacău, 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 nr.3034 din 27.05.2021
privind vânzarea terenului în suprafață de 332 m.p., proprietate privată a 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.

În conformitate cu prevederile art.27 alin.(22) din Regulamentul de organizare și  funcționare a
Consiliului  Local,  doamna  primar  Argatu  Irina  formulează  3  amendamente  verbale  la  proiectul  de
hotărâre, după cum urmează:
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Amendament nr.1:  Albia minoră și  terenul  amplasat  pe malul  drept al  pârâului  ”Dealu Nou”,  care se
învecinează cu terenul prevăzut la art.1, nu fac obiectul vânzării.
Amendament nr.2: Comuna Sărata are dreptul de a amplasa orice instalații de utilitate publică pe malul
drept al pârâului ”Dealu Nou”.
Amendament  nr.3:  Se  împuternicește  Primarul  comunei  Sărata,  doamna  Argatu  Irina,  să  semneze
contractul de vânzare-cumpărare.

Domnul consilier local Lazăr Vasile-Daniel consideră că suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect
de hotărâre nu este justificată din punct de vedere al urgenței. De asemenea, menționează că nu deține
suficiente informații cu privire la acest proiect, datorită faptului că nu a fost suficient timp pentru a studia
materialele și situația în cauză.

Nemafiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu un număr
de 10 de voturi „pentru” și 1 ”abținere (Lazăr Vasile-Daniel).

Se trece la punctul 3 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.3037 din 27.05.2021
privind vânzarea terenului în suprafață de 104 m.p., proprietate privată 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.

În conformitate cu prevederile art.27 alin.(22) din Regulamentul de organizare și  funcționare a
Consiliului Local, doamna primar Argatu Irina formulează 1 amendament verbal la proiectul de hotărâre,
după cum urmează:
Amendament  nr.1:  Se  împuternicește  Primarul  comunei  Sărata,  doamna  Argatu  Irina,  să  semneze
contractul de vânzare-cumpărare.

Domnul consilier local Lazăr Vasile-Daniel arată că își menține punctul de vedere exprimat anterior
și cu privire la acest proiect de hotărâre.

Nemafiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu un număr
de 10 de voturi „pentru” și 1 ”abținere (Lazăr Vasile-Daniel).

Diverse:
Doamna consilier local Sandu Maria atrage atenția cu privire la daunele provocate de apele

pluviale în zona ”Râpa lui Vodă” și cu privire la faptul că locuitorii din zona respectivă nu respectă regimul
deșeurilor.

Doamna  consilier  local  Prisecaru  Elena solicită  luarea  de  măsuri  pentru  utilizarea
buldoexcavatorului din dotarea Primăriei în folosul comunității.

Domnul consilier local  Simon Paul-Valerian atrage atenția cu privire la  necesitatea toaletării
copacilor de pe străzile înguste din zona ”Talpa”.

Nu mai sunt  înscrieri  la  cuvânt,  drept  pentru care doamna Câmpanu 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 28 mai 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 28.05.2021, în condiţiile art.138 alin.(13), alin.(14)
și alin.(16) din Codul Administrativ.

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