
ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BACĂU 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Sărata 
Consiliul Local al comunei Sărata 

 

Nr. 6625 din 27.10.2021 
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Din numărul total de 11 consilieri în funcţie au fost prezenţi 11 consilieri  , sedința fiind legal 

constituită.  
 

În cadrul ședinței au fost aprobate următoarele procese verbale: 

1. Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 07.10.2021, cu unanimitate de voturi ”pentru”. 
 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărârea nr.61 privind  actualizarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Sărata, județul Bacău. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

2. Hotărârea nr.62 privind  aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice 
de alimentare cu apă și de canalizare. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

3. Hotărârea nr.63 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. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

4. Hotărârea nr.64 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata 
pentru trimestrul III 2021. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

5. Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului comunei Sărata , județul Bacău. Hotărâre adoptată 
cu unanimitate de voturi „pentru”. 

6. Hotărârea nr.66 privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 
2021, ianuarie 2022. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

7. Hotărârea nr.67 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. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi 
„pentru”. 

8. Hotărârea nr. 68 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 ”. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi 
„pentru”. 

9. Hotărârea nr.69  privind  acordarea unui premiu familiilor cu domiciliul în comuna Sărata , județul 
Bacău care aniversează 50 de ani de căsătorie. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi 
„pentru”. 
 

 
În conformitate cu dispozițiile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, minuta va fi afișată la sediul Primăriei comunei Sărata și se va publica pe site-ul 
Primăriei comunei Sărata, județul Bacău. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,     Secretarul general al comunei Sărata,  

      Nedea Constantin – Consilier Local                                     Cristina Sandu  


