
Primăria comunei Sărata, județul Bacău 
Adresa: sat Sărata, strada Stațiunii nr.38, comuna Sărata, județul Bacău 
Contact: Telefon - 0234.214.866 / E-mail - comuna.sarata@bc.e-adm.ro 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ-Teritorială SĂRATA 
 

PRIMARUL COMUNEI SĂRATA 

 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară în data de 27.10.2021 

 
 

Primarul comunei Sărata, județul Bacău; 
Având în vedere: 

− referatul secretarului general al comunei Sărata nr. 6489 din 21.10.2021; 

− prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(8) din Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Consiliului Local al comunei Sărata, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Sărata nr.29 din 28.05.2021; 

− prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(5) și ale  art.135  alin.(1) - (4)  din  
O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ. 

În temeiul art.155 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b), art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

DISPUN: 
 

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară în data de 27.10.2021, 
ora 13.00, la Căminul Cultural ”Dealu Nou” din sat Sărata, comuna Sărata, județul Bacău. 

Art. 2. Ședința se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali sau prin mijloace 
electronice. 

Art. 3. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în  Anexa care face parte integrantă din prezenta 
Dispoziție. 

Art. 4. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în 
format electronic, împreună cu proiectul ordinii de zi. 

Art. 5. Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre sunt cele 
indicate în proiectul ordinii de zi. 

Art. 6. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente de fond sau de formă 
asupra proiectelor de hotărâre. 

Art. 7. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Bacău, precum și spre 
cunoștința publică,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Dispozițiile 
autorității executive  – pe site-ul www.comuna-sarata.ro 

 
 
 PRIMAR           Contrasemnează, pentru legalitate 

Argatu Irina                     Secretarul general al comunei Sărata, 
                  Cristina Sandu  
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din 21 octombrie 2021 
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Anexa la Dispoziția Primarului comunei Sărata nr.102 din 21.10.2021 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.10.2021 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: Iniţiator Comisiile de specialitate cărora le-a fost 
trimis spre avizare proiectul de hotărâre 

1 Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 07.10.2021 - - 

2 
Proiect de Hotărâre nr.3702 din 15.10.2021 privind   aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru  
unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare  

Primar, Argatu Irina Toate comisiile de specialitate 

3 
Proiect de Hotărâre nr.3703 din 15.10.2021 privind aprobarea  modificării Anexei X (Regulamentul serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010 

Primar, Argatu Irina Toate comisiile de specialitate 

4 
Proiect de Hotărâre nr.3704 din 15.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al 
comunei Sărata pentru trimestrul III 2021 

Primar, Argatu Irina Toate comisiile de specialitate 

5 
Proiect de Hotărâre nr.3706 din 15.10.2021 privind privind alegerea președintelui de ședință pentru  
lunile noiembrie, decembrie 2021, ianuarie 2022 

Primar, Argatu Irina Toate comisiile de specialitate 

6 
Proiect de Hotărâre nr. 3707 din 15.10.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al  
Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Sărata  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a  
S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 03.11.2021 

Primar, Argatu Irina Toate comisiile de specialitate 

7 
Proiect de Hotărâre nr. 3708 din 20.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul 
Național de Investiții ,,Anghel Saligny” și a devizului general estimativ aferent investiției ,, Reabilitare   
drumuri de interes local   în comuna Sărata,județul Bacău “ 

Primar, Argatu Irina  Toate comisiile de specialitate 

8 
 Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local    

 

 Suplimentarea ordinii de zi se va putea aproba pentru probleme urgente, cu majoritate simplă. 
 
 

    Primar,           Secretarul general al comunei Sărata, 
 Argatu Irina                                Cristina  Sandu  
 
 


