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Încheiat astăzi 27 octombrie 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.102 
din 21.10.2021, 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 extraordinare din data 
de 07 octombrie 2021. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07 
octombrie 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 3 proiecte 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. nr.3702 din 15.10.2021 privind aprobarea și 

completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, 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.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, 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.3704 din 15.10.2021 privind aprobarea 

contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 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 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.3706 din 15.10.2021 privind alegerea 

președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2021, ianuarie 2022, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  
Domnul consilier local Nedea Constantin îl propune pe domnul consilier local Simon Paul-Valerian. 
 
Nemaifiind 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.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, 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 6 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 3708 din 20.10.2021privind 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 “, 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. 3701 din 25.10.2021 privind 

actualizarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei 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 2 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 3705 din 25.10.2021 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”. 
 
Se trece la punctul 3 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 3709 din 26.10.2021 privind 

acordarea unui premiu familiilor cu domiciliul în comuna Sărata, județul Bacău care aniversează 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  

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

 
 Diverse: 
 
 Domnul Hugeanu Ion: Am înțeles că apa se predă la altă societate? 

Doamna primar Argatu Irina: Deocamdată nu se predă, nu intenționăm neapărat. Ideea este că noi 
suntem prinși într-un proiect foarte mare, Programul operațional regional. Și atunci suntem mai multe comune  în 
care se va face această extindere de apă și canalizare. Este vorba de fonduri europene, nu se poate face decât la 
nivel de mai multe comune. Dacă se va preda, va prelua CRAB-ul, care are atâtea comune din județul Bacău. 
 Domnul Hugeanu Ion: Eu am fost și în tribunal cu așa ceva. Așa era atunci, s-a dat în tribunal, ne-am 
judecat 4 ani de zile. Am câștigat procesul, că am predat apa la comuna Sărata, să beneficieze comuna Sărata, nu 
altcineva. 

Doamna primar Argatu Irina: Bine, că si atunci a fost tot pe fonduri europene , fiind vorba și de Luizi 
Călugăra , că s-a făcut sistemul de apă în același timp. 

Domnul Hugeanu Ion: Eu am donat atunci. Nu am cerut bani, nu am cerut nimic. 
 Domnul consilier local Simon Paul-Valerian: Ne dau un verdict cei de la „Anghel Saligny”? 

Doamna primar Argatu Irina: Pe 8 noiembrie se finalizează.  
 Doamna consilier local Prisecaru Elena: S-a mai făcut ceva în legătură cu zona aia la Bălțata? Am 
înțeles că din nou se depun gunoaie. 

Doamna primar Argatu Irina: Nu mai sunt  acolo gunoaie deloc. Puteți să mergeți oricând, verificați. 
Suntem verificați. 

Doamna consilier local Prisecaru Elena: Un sistem de urmărire, de control? 
Doamna primar Argatu Irina: Am încercat. Acolo nu avem internet, nu este curent. Acum vreau să 

achiziționez niște camere de  vânătoare. Din ce am înțeles, să punem măcar 2-3 camere, dar costă destul de mult. 
Însă este curat, totul este sub control, ținem din scurt. 

 
  
 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 27.10.2021, 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 


