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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA 
Consiliul Local al comunei Sărata 

 

Nr. 2388  din 19.04.2022 
 

PROCES-VERBAL 
                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Încheiat astăzi 19 aprilie 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.39 din 13.04.2022, 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. 

 
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 ordinare din data de 31 martie 2022. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
data de 31 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. 25 din 01.04.2022 privind 

aprobarea  dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra a  63 mp în favoarea DELGAZ GRID  
SA  pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe , localitatea Sărata, 
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.26  din  01.04.2022  
privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea  comunei Sărata, județul 
Bacău , 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 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 27 din 13.04.2022  privind 
aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul I 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. 28 din 13.04.2022 privind 
alegerea președintelui de ședință pe lunile mai, iunie și  iulie 2022, 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. 29 din 18.04.2022 privind 
aprobarea modificării și completării 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 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 30 din 18.04.2022 privind 

aprobarea  demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor pentru obiectivul de investiție 
,,Împrejmuire teren unitate sanitară, 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 8 al ordinii de zi: Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte 

probleme de interes local. 
 

 Cererea nr. 1954 /04.04.2022 a dlui Chifu Dumitru prin care solicită să se citească cererea  
nr. 2402 depusă în 1.07.2010 prin care solicita concesionarea suprafeței de 581 mp.  
 Se precizează de către secretarul general că cererea nr.2402 /2010 a fost transmisă tuturor 
consilierilor locali odată cu celelalte materiale prin email și WhatsApp, ca urmare aceștia au luat la 
cunoștință de conținutul cererii. 
 
 
 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 


