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Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
Consiliul Local al comunei Sărata

Nr.4929 din 12.08.2021

PROCES-VERBAL
                                                                                                                                               

Încheiat astăzi 12 august 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  privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia primarului
comunei Sărata  nr.71 din  06.08.2021, convocarea fiind  adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Primăriei comunei Sărata și pe site-ul comunei Sărata.

După apelul  nominal  făcut de  secretarul  general  al  comunei  Sărata  şi  consultarea condicii  de
prezență,  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.

Ședinţa este condusă de președintele de ședință, consilier local Nedea Constantin.

Se  dă  cuvântul  secretarului  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 22 iulie 2021.

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

Președintele  de  ședință prezintă  ordinea  de  zi  propusă  de  Primarul  comunei  Sărata.  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 1 proiect de hotărâre. 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.4677 din 04.08.2021 privind alegerea
președintelui de ședință pentru lunile august,  septembrie și octombrie 2021, iniţiator – Irina ARGATU,
primar. 

Doamna consilier local Sandu Maria îl propune pe domnul consilier local Nedea Constantin.
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.4679  din  04.08.2021  privind
aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul II 2021, iniţiator –
Irina ARGATU, primar.

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.4188  din  15.07.2021  privind
aprobarea decontării transportului cadrelor didactice, iniţiator – Irina ARGATU, primar.
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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  4  al  ordinii  de  zi: Proiect  de  Hotărâre  nr.4707  din  04.08.2021  privind
instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A., iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

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.4718  din  04.08.2021  privind
aprobarea  modificării  Statutului  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Zona  Metropolitană  Bacău,
iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

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.4863 din 11.08.2021
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

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

Secretarul general al comunei Sărata prezintă cererea înregistrată la Primăria comunei Sărata
sub nr.4511 din 27.07.2021. Consiliul  local nu este de acord cu vânzarea sau concesionarea terenului
deoarece acesta constituie zona de protecție a drumului.

Domnul Chifu Dumitru:  arată că nu a primit răspuns la întrebările adresate Consiliului local în
ședința din data de 30.06.2021; atrage atenția cu privire la faptul că există terenuri în comună care nu sunt
îngrijite corespunzător, solicită consilierilor din zonă să atragă atenția populației; solicită extinderea rețelei
de apă; solicită marcarea corespunzătoare a hidranților din comună; solicită luarea de măsuri privind firele
ce atârnă pe stâlpii din comună.

Doamna consilier local Câmpanu Maria ia cuvântul cu privire numărul mare de întreruperi a
energiei electrice și solicită transmiterea unei sesizări.

Domnul consilier local Balan Ionel ia cuvântul cu privire la colectarea deșeurilor reciclabile de
sticlă și necesitatea constituirii unor puncte de colectare.

Domnul consilier local Lazăr Vasile-Daniel ia cuvântul cu privire la posibila încălcare a legislației
cu privire la construcții, indicând o construcție care se realizează prea aproape de drumul public.

Nu mai sunt înscrieri  la  cuvânt,  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 12.08.2021,
în condiţiile art.138 alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din Codul Administrativ.

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