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Încheiat astăzi 7 octombrie 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.98 din 06.10.2021. 

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 17 
septembrie 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 2 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. Nr.MOL/  6112 din 06.10.2021    privind 

aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” 
și a devizului general estimativ aferent investiției,, Modernizare  drumuri de interes local   în comuna Sărata,județul 
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 3 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.MOL 6113 din 06.10.2021 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ”Construire unitate sanitară în comuna Sărata, 
județul 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 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.  6114 din 06.10.2021 privind aprobarea 
rectificarii  bugetului comunei Sărata , județul Bacău, pe anul 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  
 Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi „pentru”. 
 
 Dna Prisecaru Elena – consilier local  

-  consideră că trebuie postate afișe cu privire la programul de ridicare a gunoiului menajer  , răspunde 
dna primar că este  pus și pe site-ul primăriei acest afiș. 

- Dacă se premiază familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, răspunde dna primar că vom face o 
activitate în acest sens când va permite contextul pandemic de covid. 

   
 Dna Argatu Irina – primar 

- Reamintește că s-a scos de trei ori la licitație lucrarea de inființarea rețea de gaz metan , dar nu s-a 
reușit avansarea acestui proiect pe motiv că nu s-a înscris nici o firmă la licitație , acum ar fi o firmă 
interesată , rămâne de văzut  

- Canalizare în zona str. Zorilor , nu este autorizație de construire  
  
 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 7.10.2021, 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                                        Cristina Sandu  


