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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA 
Consiliul Local al comunei Sărata 

 

Nr. 7527  din 26.11.2021 

 
PROCES-VERBAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Încheiat astăzi 26 noiembrie 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.110 
din 19.11.2021, 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 Simon Paul – Valerian . 
 
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 08 noiembrie 2021. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08 
noiembrie 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 5 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.3712 din 05.11.2021 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 06.12.2021, 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.3713 din 08.11.2021 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, 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.3714 din 11.11.2021 privind   aprobarea 

cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1  comuna Sărata , județul Bacău  în 
anul școlar   2021-2022, 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.3715 din 12.11.2021 privind aprobarea 

indicatorilor economici actualizați la terminarea lucrărilor ai obiectivului de investiție „Sală de educație fizică școlară 
din sat Sărata, comuna Sărata, judeţul Bacău”, 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. 3716 din 15.11.2021 privind aprobarea 
utilizării sumei de 200000 lei din excedentul anilor precedenți, 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 1 al suplimentării ordinii de zi:  Proiect de Hotărâre nr. 3717 din 23.11.2021 privind 

modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public  al 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. 3718 din 23.11.2021 privind  

darea în administrare a Sălii  de educație fizică școlară din sat Sărata către Scoala Gimnaziala nr. 1 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 suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 3719 din 23.11.2021 privind 

aprobarea dezmembrării unui imobil  - teren înscris  în C.F. nr. 10127 , proprietatea Comunei Sărata, 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 suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 3720 din 23.11.2021 privind 

aprobarea rectificarii  bugetului comunei Sărata , județul Bacău, pe anul 2021,  iniţiator – Irina ARGATU, primar.  
 
Se trece la punctul 5 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 3721 din 24.11.2021 privind  

aprobarea   predării în folosință gratuită în exploatare a unor capacități energetice de distributie,  precum și a unui 
dreptul de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit,  către  SC Delgaz Grid SA, ,  iniţiator – Irina 
ARGATU, primar. 

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

 
 Diverse: 
 Doamna consilier local Prisecaru Elena: solicită ca microbuzul să oprească în stație la Rusu , deoarece 
acolo este stația aprobată. 
  
 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 26.11.2021, în condiţiile 
art.138 alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din Codul Administrativ. 

 
 
 
Preşedinte de şedinţă,     Secretarul general al comunei Sărata, 

     Simon Paul – Valerian  – Consilier Local                                Cristina Sandu 


