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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
Consiliul Local al comunei Sărata

Nr. 1891 din 01.04.2022

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31 martie 2022.
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.34 din 25.03.2022, 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.La ședință
participă următorii cetățeni din comună: dl. Elisei Daniel, dna Elisei Didina, dna Elisei Lucica ,
dl. Chifu Dumitru și dl. Tancău Valeriu – polițist de la Postul de Poliție din Sărata .

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 23 martie 2022.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare
din data de 23 martie 2022. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”.

Secretarul general al comunei 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 2 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 2 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.16 din 24.02.2022 privind
aprobare amenajament pastoral comuna Sărata, județul Bacău iniţiator – Irina ARGATU, primar.

Nefiind alte 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.17 din 01.03.2022 privind
aprobarea prețului de furnizare a apei și a serviciilor de canalizare la nivelul 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 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.18 din 02.03.2022 privind
aprobarea plății cotizației GAL pentru anul 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 5 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.19 din 07.03.2022 privind
atestarea în domeniul privat al comunei Sărata, a suprafeței de 1075 mp, în vederea înscrierii în
cartea funciară, 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 6 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.20 din 07.03.2022 privind
acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z. “Construire hala depozitare si imprejmuire teren” ,
elaborat de B.I.A. EUGENIA BEURAN, beneficiar Varga Mihai iniţiator – Irina ARGATU, primar.
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Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu
unanimitate de voturi „pentru”.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 23 din 30.03.2022 privind
aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 a comunei Sărata, județul
Bacăuiniţiator – 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 8 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 24 din 31.03.2022 privind
aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție: ,,INFIINTARE
SISTEM DE  DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA SARATA, JUDETUL BACAU” , prin
programul Anghel Saligny, iniţiator – Irina ARGATU, primar.

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

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Raport privind starea economico-socială şi de mediu a
comunei Sărata, județul Bacău  pe anul 2021

Doamna Primar Argatu Irina prezintă acest Raport.

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte
probleme de interes local.
a) Doamna secretar general Cristina Sandu supune atenției aleșilor locali prevederile
O.U.G. nr.57/2019 privind obligația consilierilor locali de a prezenta un raport anual de activitate,
care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale și prevederile
Legii nr.176/2010 privind obligația declarării averii şi a intereselor de către aleșii locali, anual, până
la data de 15 iunie.
b) Cererea înregistrată sub nr. 1632 din 22.03.2022 , depusă de domnul Elisei Daniel cu referire la
înființarea unei piețe în comună.

Doamna secretar general Cristina Sandu: Referitor la cerere, am înțeles că au mai fost
discuții pe această temă. În Lista de investiții pe anul 2022 , există investiția Achiziționarea de
tonete.

Ca să putem înființa o piață în comună, trebuie să parcurgem niște pași. Am sintetizat un pic
legislația, care e numeroasă și  în contradictoriu. În mare însă, ar trebui:

- identificare spațiu – am înțeles că s-a identificat un teren;
- amenajare și obținere autorizație de construire, ulterior de funcționare.
- regulament de organizare a pieței – prin Hotărâre de Consiliu Local;
- obținere autorizație sanitară de funcționare și celelalte autorizații speciale, în funcție de ce

se vinde/ cumpără în spațiul respectiv;
- asigurarea de utilități – grup sanitar, iluminat, apă potabilă, canalizare, tarabe, acoperiș

deasupra tarabelor, punct de PSI și deșeuri.
Doamna primar Argatu Irina: Dacă știți. eu în 2013 am vrut să facem un târg la Bălțata, chiar

la colt. Vorbisem cu domnul Nanu, era de acord să ne dea teren acolo să facem târg. Când am
ajuns la DSV și am văzut ce implică, nu aveai cum.

Doamna secretar Cristina Sandu – Nu se poate face această piață , dacă nu adoptăm un
Regulament de către Consiliul Local. Nu putem să funcționăm oricum, chiar dacă sunt niște tarabe
provizorii.

Doamna primar Argatu Irina – Se va turna o șapă acolo unde amplasăm tonetele.
Doamna consilier Prisecaru Elena – Vă spun cum e în afară, în alte tări. În fiecare

săptămână, lunea, este într-o comună, mercato – piață. În altă zi, marți, e în altă zonă. Vin tot felul
de comercianți, și cu legume, și cu vin. Problema administrației locale, ce asigură ei, sunt punct de
curent electric. La noi e vorba de 2-3 tonete, 2-3 luni de zile. Acum e clar va fi praf, mizerie.

Domnul Chifu Dumitru – În lumina Codului administrativ, dumneavoastră aveți obligația ca pe
timpul ședințelor de consiliu să păstrați ordine. În acest sens, așa cum eu am avut răbdare și v-am
ascultat pe dumneavoastră, și dumneavoastră să aveți îngăduința de a mă asculta.

În ședința de constituire a Consiliului Local din septembrie 2020, doamna primar, v-am
adresat următoarea întrebare: De ce nu alegeți viceprimar? Vă amintiți răspunsul?

Doamna primar Irina Argatu – Desigur. Pentru a face economie la buget.
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Domnul Chifu Dumitru - Ce număr de salariați avea la aceeași dată primăria și care este
numărul de salariați pe care îl are în acest moment primăria? S-a făcut economie la fondul de
salarii?

Doamna primar Argatu Irina – Da, e același număr de angajați.
Domnul Chifu Dumitru – Eu ca cetățean mă văd obligat și vă răspund aici ca răspunsul

dumneavoastră să mi-l acordați în urma unei cereri pe care vi le voi adresa. Lipsa răspunsurilor la
întrebările care sunt adresate în consiliul local mă va obliga să merg în contencios și să cer daune
materiale. Este obligația dumneavoastră să dați și răspunsuri la cei care eu consider că nu ne
pierdem timpul venind. Dacă la construirea frumoaselor stații din localitate s-a ținut cont de Legea
construcțiilor nr. 50 și fac  referire în mod direct la stația de la Troiță, dacă s-au luat avize de la
Drumurile județene și de la Poliția rutieră. Dacă aceste stații – nu este numai aprecierea mea, cred
că este o apreciere, ca să nu o denumesc unanimă - au destinația de stație de autobuz, de ce
mijloacele de transport nu trag în  aceste stații la îmbarcarea și debarcarea călătorilor? Și după
aprecierea mea, în aceste stații ar trebui să existe câte un indicator unde să fie afișat staționarea
interzisă pe timpul nopților. În aceste stații stau mașini care nu îi lasă pe tineri să se îndrăgostească
în stații pe bănci.

În 5 aprilie 2005 a fost  reînființată comuna Sărata. Pe parcursul timpului, în acești ani care
s-au scurs de la data reînființării localității, pe noi, cetățenii comunei, ne-au condus prin votul care

le-a fost acordat de  către noi 4 primari și doamna secretar, dumneavoastră sunteți a 5-a secretară.
Și aș vrea să vă spun cu supărarea mea, că atunci când ați fost prezentată consiliului local, doamna
primar trebuie să vă prezinte cetățenilor localității, să nu iasă din primărie oamenii și să spună Cine
o mai fi și aia de acolo? Eu vă spun trăind între oameni și vă relatez din aprecierile lor. Eu vă spun
cunoscându-vă, și știindu-vă ca o persoană corectă, verticală, că dumneavoastră în primăria aia ați
intrat într-un mușuroi de furnici. Aveți grijă, furnicile mușcă și în față, dar cele mai multe mușcă și în
spate. Să nu pregetați, asta este părerea mea, nici un moment ca legea să troneze la Sărata, nu
bunul plac. De ce spun acest lucru – am depus acte odată cu autorizația de construcție a casei, care
mi s-au cerut la data respectivă. În decursul anului am avut nevoie de o hârtie care mi-a fost cerută
la timpul  respectiv, la dosarul respectiv. Eu am depus actul original, fără să îmi iau o copie. A trebuit
să căutăm acul în carul cu fân. Și acel dosar al meu să nu se găsească, eu fiind nevoit pe alte căi să
ajung  acolo unde mi s-a dat autorizația pentru actul pentru a mi se  elibera autorizația și să iau de
acolo ceea ce mă interesa. Și vă mai spun un lucru doamna secretar. Persoana care răspunde la
telefonul primăriei să fie informată, iar la solicitările noastre, a mea, dar am întrebat în luna iulie
când pe parcursul a două zile nu am avut apă. Și am găsit un afiș că la data de, la ora 15 va fi apă.
Și cum nu am pregetat la ora 15.10 să dau telefon după apă, mi s-a spus – dar ce mai vrei
dumneata, că eu nu știu. Și atunci, îmi pare rău și regret, nu știu care era persoana care mi-a
răspuns la telefon, că mi-a răspuns urât pentru vârsta mea, dacă nu știe, să nu stea în primărie. Că
dumneavoastră, cei care lucrați în primărie, sunteți plătiți din banii noștri, ai contribuabililor. Mică
cotă, mare. În anul 2010 am făcut o cerere, adresând-o domnului primar, atunci era domnul Argatu,
prin care am solicitat concesionarea terenului de la intersecția  drumului Dealu Nou cu Salcâmilor de
astăzi, unde un investitor privat urma să dezvolte o instalație de apă care să aducă din Bahnă, fostul
CAP, apă acolo, să constituie o rezervă, primăria neavând nici un aport financiar la acest lucru.

Doamna primar Argatu Irina- De ce nu ați spus atunci la momentul respectiv de lucrul ăsta?
Nu s-a știut, cred că.

Domnul Chifu Dumitru – Eu nu vreau să merg mai departe. Eu vreau să răspund că domnul
primar, domnul consilier de astăzi Argatu, mi-a răspuns în scris că este un proiect care va face o
dezvoltare asupra instalației de apă. Atunci, de ce nu e transparență, prin ceea ce spune
Constituția României, de ce nu afișați la primărie  calitatea apei – la un an, la o săptămână? Aveți
posibilitatea ca buletinul de analiză a calității apei pe care o furnizați cetățenilor să o afișați. Și noi să
o putem citi, să vedem. În această sacoșă am adus 2 acte – Constituția României și cartea scrisă de
domnul Ionel Bălan. Nu fac referire  în ședința de astăzi din această carte, dar fac referire la art.30
din Constituția României. Noi, cei  care venim în ședință. Nu venim ca bârfă, nu venim să vă jignim,
noi  nu vă adresăm cuvinte urâte, noi venim să vă cerem să respectați cuvântul Constituției. Art. 30
spune “Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de
orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în
public, sunt inviolabile”. De ce ședința dumneavoastră de astăzi nu o transmiteți live? De ce nu o
înregistrați și să o puneți în mijloacele de comunicare? Ca să știm și noi, să creăm celor care sunt
plecați din localitate, oportunitatea de a lua cunoștință cu dumneavoastră, cu un teren, că se va face
următoarea investiție. Poate în acest fel din cei care sunt plecați să se reîntoarcă să investească în
localitate.

Doamna primar, în luna iunie v-am adresat întrebarea de ce nu parcați mașina în curtea
instituției care este proprietatea acestei mașini? Aveți cunoștință despre faptul că pe 18 martie anul
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curent, la ora 22.23, mașina cu nr. BC21PRS era la intersecția sensului giratoriu cu varianta de
ocolire a Bacăului. Ce căuta mașina primăriei?

Doamna primar Argatu Irina – Primarul este primar 24 de ore din 24. Dar când m-am dus și
am stins foc la ora 1 noaptea în Talpa?

Domnul Chifu Dumitru – Mai ridic o problemă – faceți o modernizare a unui loc pe care noi
cetățenii îl numim La ciușmea. Se merită această modernizare?

Doamna primar Argatu Irina – Consider că da. Era mai bine să fi rămas așa? Locuitorii
comunei au solicitat.

Domnul Chifu Dumitru – S-a respectat Legea 50 la aprobarea lucrării respective?
Doamna primar Argatu Irina – Faceți solicitare în scris și vi se va răspunde.
Domnul Chifu Dumitru – Veți avea curaj să puneți acolo un afiș pe care să scrieți că apa este

nepotabilă?
Doamna primar Argatu Irina – Depinde, poate va fi potabilă, pentru că noi am denisipat,

curățarea izvoarelor. Încă nu am dus, pentru că așteptăm să terminăm modernizarea, iar apoi voi
face lucrul acesta.

Domnul consilier Argatu Vasile – Acel obiectiv are un rol istoric. E făcut de înaintașii noștri și
trebuie să îi respectăm păstrând acel obiectiv acolo.

Domnul Chifu Dumitru – Dumneavoastră sunteți  cei care ați prejudiciat cetățenii când ați dat
vot în 2010 privind apa. Dintre domnii consilieri, 6 sunt prezenți astăzi. Pentru că ați cerut să vă fac
scris, ați  văzut că am venit cu hârtie. Eu am spus că dacă îmi veți  da un răspuns, e răspuns.

Domnul consilier Argatu Vasile – Legat de vânzarea terenului pe care vroiați să îl cumpărați.
Domnul Chifu Dumitru – Nu era vorba de vânzare, ci de concesionare.
Domnul consilier Argatu Vasile – Eu pe timpul mandatului meu m-am opus întotdeauna a

vinde teren din domeniul public al comunei Sărata. Îmbunătățirile la apă se vor face și sunt investiții
care se fac la nivel de ADIB, prin programe europene.

Doamna consilier Câmpanu Maria – Poate faceți și extindere.
Doamna primar Argatu Irina – Se face și extindere. Am dat avizul primarului pentru

extindere.
Domnul consilier Argatu Vasile – La fiecare 3 luni se face o analiză a apelor, domnule Chifu.

Dacă analizele nu sunt bune, se retrage autorizația de funcționare a instalației de apă. Referitor la
ciușmea – noi respectăm pe înaintașii noștri.

Domnul Balan Ionel – Noi suntem în slujba comunității. Referitor la simpatica familie Elisei,
noi suntem aici pentru a vă ajuta. Eu v-am felicitat în momentul în care ați făcut amenajarea pentru
apă sărată, dar nu m-a mulțumit faptul că a fost cu reproșuri, cu supărare, cu tensiune. Acum din
nou, v-am citit și raportul către primărie, spuneți că în caz că dacă nu se va face la nivelul primăriei
dumneavoastră veți lua măsuri și veți face pe cont propriu. Că va fi prin donație. Este vorba despre
piața volantă. Fiți convins că se va face, o să colaborăm, o să vă ajutăm sufletește, suntem aici
pentru a vă ajuta, dar trebuie să respectăm legea. Asta e singura diferență. Să vă dau HG
nr.348/2004 să vedeți ce responsabilități are primăria în momentul în care amenajează o piață
volantă.
Anul acesta se împlinesc 560 de  ani de la prima atestare documentară. Împreună cu Consiliul
Local, cu doamna primar, am discutat ca în luna septembrie când se împlinesc cei 560 de ani – eu
lucrez de o bună perioadă de timp la ediția a 2 -a a Monografiei, și vă rog, dacă aveți acasă
documente, fotografii de arhivă din familie, documente istorice, inclusiv titluri de proprietate dacă ni
le puteți da, ca să le putem prinde în această carte, care se va lansa în momentul respectiv. Avem
sponsori, nu știu dacă o să abuzăm să cerem bani de la primărie. Dacă sunteți de acord, trebuie să
ieșim și noi în lume, să ne cunoască lumea. Suntem și într-o zonă foarte frumoasă, poate reușim să
facem și stațiune turistică de interes local. De mai mulți ani, încercăm împreună cu doamna primar .

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
31.03.2022, în condiţiile art.138 alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din Codul Administrativ.

Preşedinte de şedinţă, Secretarul general al comunei Sărata,
Șenchea Gabriel – Consilier Local Cristina Sandu


