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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.72 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 06.12.2021. Hotărâre adoptată cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

2. Hotărârea nr.73   privind completarea Anexei la H.C.L. Sărata nr.47/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Sărata .Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

3. Hotărârea nr.74 privind   aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii 
Școlii Gimnaziale Nr.1  comuna Sărata , județul Bacău  în anul școlar   2021-2022. Hotărâre 
adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

4. Hotărârea nr.75 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la terminarea lucrărilor ai 
obiectivului de investiție „Sală de educație fizică școlară din sat Sărata, comuna Sărata, judeţul 
Bacău”. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

5. Hotărârea nr. 76 privind aprobarea utilizării sumei de 200000 lei din excedentul anilor precedenți. 
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

6. Hotărârea nr.77 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului 
public  al comunei Sărata,  județul Bacău. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

7. Hotărârea nr.78 privind  darea în administrare a Sălii  de educație fizică școlară din sat Sărata 
către Scoala Gimnaziala nr. 1 comuna Sărata , județul Bacău. Hotărâre adoptată cu unanimitate 
de voturi „pentru”. 

8. Hotărârea nr.79  privind aprobarea dezmembrării unui imobil  - teren înscris  în C.F. nr. 10127 , 
proprietatea Comunei Sărata.  Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

9. Hotărârea nr.80  privind aprobarea rectificarii  bugetului comunei Sărata , județul Bacău, pe anul 
2021. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 

10. Hotărârea nr. 81 privind  aprobarea   transferului cu titlu gratuit  a unor capacități energetice de 
distributie,  precum și instituirea  unui drept de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu 
gratuit,  către  SC Delgaz Grid SA. 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,  

      Simon Paul - Valerian – Consilier Local                             Cristina Sandu  


