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Încheiat astăzi 17 septembrie 2021.
Şedinţa extraordinară a Consiliului  Local Sărata a fost  convocată în conformitate cu prevederile

art.133  alin.(2)  lit.a)  și  ale  art.134  alin.(1)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  prin
Dispoziţia primarului comunei Sărata nr.85 din 17.08.2021.

După apelul nominal făcut de secretarul general al comunei, 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.45/2021 şedinţa este condusă de președintele de
ședință, consilier local Nedea Constantin.

Se dă cuvântul secretarului general al comunei, 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 31 august 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”.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.5597 din 15.09.2021 privind luarea la
cunoștință a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.30 din 19.08.2021, 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    2   al  ordinii  de  zi:   Proiect  de  Hotărâre  nr.5600  din  15.09.2021  privind
participarea  comunei  Sărata  la  elaborarea  unui  studiu  de  oportunitate  pentru  delegarea  gestiunii
serviciului public local de călători prin curse regulate, 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.5603  din  15.09.2021  privind
organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere a speciilor de țânțari care transmit virusul West Nile,
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    4   al  ordinii  de  zi:   Proiect  de  Hotărâre  nr.5606  din  15.09.2021  privind
aprobarea alipirii unor terenuri proprietate publică a comunei Sărata, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

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   5   al ordinii de zi:   Proiect de Hotărâre nr.5179 din 25.08.2021 privind stabilirea
modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și regulamentului Serviciului de iluminat public al
comunei Sărata, 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 solicitarea doamnei  Filip Catinca  din data de
25.08.2021, înregistrată la Primăria comunei Sărata sub  nr.5290 din 31.08.2021, privind concesionarea
unei suprafețe de 20 m.p. teren proprietate publică a comunei Sărata.

Cu  unanimitate  de  voturi  ”pentru”,  Consiliul  Local  al  comunei  Sărata  respinge  solicitarea
doamnei Filip Catinca, înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.5290 din 31.08.2021.

Secretarul general al comunei Sărata  prezintă  propunerea S.C. Icsim Company S.R.L. Galați
nr.10  din  02.09.2021,  înregistrată  la  Primăria  comunei  Sărata  sub  nr.5374  din  03.09.2021,  privind
asocierea cu U.A.T.  comuna Sărata în vederea exploatării  unui zăcământ de sare de pe raza comunei
Sărata.

Cu unanimitate de voturi ”pentru”, Consiliul Local al comunei Sărata respinge propunerea S.C.
Icsim  Company  S.R.L.  nr.10  din  02.09.2021,  înregistrată  la  Primăria  comunei  Sărata  sub  nr.5374  din
03.09.2021.

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 17.09.2021,
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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