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Încheiat astăzi 8 decembrie 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.113 din 08.12.2021. 

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.66/2021 şedinţa este condusă de președintele de 
ședință, consilier local Simon Paul - Valerian. 

 
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 ordinare din 
data de 26 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”. 

 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.MOL 3723 din 08.12.2021 privind 

predarea către Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de 
Investiții CNI-SA , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiție ,, Construire sediu primărie, sat Sărata, comuna Sărata, județul Bacău ”, iniţiator – Irina 
ARGATU, primar.  

Domnul consilier Lazăr Daniel întreabă de sumele propuse pentru amenajarea terenului și 
cheltuieli pentru probe tehnologice și teste , răspunde dna primar că sumele de la amenajarea terenului 
speră să nu fie folosite ,deoarece terenul este pregătit deja , fiind nivelat . 

Nemaifiind 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.MOL 3724 din 08.12.2021 privind  
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 3 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.MOL3725 din 08.12.2021  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”. 
 
 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 08.12.2021, 
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  

 


