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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
Consiliul Local al comunei Sărata

Nr. 3180 din 27.05.2022

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 27 mai 2022.
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) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, prin Dispoziţia primarului comunei Sărata nr. 46 din 23.05.2022, 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 și doamna Argatu
Irina – primarul comunei Sărata. În consecinţă s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru
aprobarea materialelor incluse pe ordinea de zi.La ședință este prezent și dl Chifu Dumitru care
solicită să ia cuvântul .

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 18 mai 2022.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare
din data de 18 mai 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 1 proiect 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.33 din 09.05.2022 privind
asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a
persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata 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 3 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.34 din 20.05.2022 privind
aprobarea contribuției  Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anul 2022 , iniţiator – Irina ARGATU, primar.

Dl Argatu Vasile – consilier local întreabă ce a făcut pentru comuna Sărata Zona
Metropolitană Bacău, răspunde dna primar că pot fi proiecte în comun, având în vedere că suntem
lângă municipiul Bacău, de ex ne pot ajuta cu câinii comunitari

Nefiind alte 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.35 din 26.05.2022 privind
aprobarea rectificarii  bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 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 precizează de către secretarul general că fiind ședință extraordinară ,nu avem punctul
Diverse , dar consilierii locali sunt de acord ca dl Chifu Dumitru să ia cuvântul.

Dl. Chifu Dumitru –
- Întreabă dacă primăria are purtător de cuvânt , deoarece unii angajați nu știu să dea

relatii ;
- Răspunsurile transmise luna trecută sunt neprofesionale , OG nr. 27/2002 referitoare la

soluționarea petițiilor nu prevede un asemenea răspuns ;
- Ii va înmâna dlui Bălan date istorice despre comună, necesare pentru cartea la care

lucrează acum dl Bălan;
- Nu dorește să deranjeze , vrea doar să ajute comuna ,
- Întreabă câți consilieri si- au depus raportul de activitate sau au inițiat proiecte de

hotărâre?
- Constată că sunt cetățeni care dețin imobile în comuna Sărata, dar nu au domiciliul legal

aici , ca urmare suntem privați de accesarea unor fonduri europene , datorită numărului
mic de locuitori , același lucru îl subliniază și dna primar.

- Așteaptă să primească răspuns de la dna primar după solicitările din iunie 2021.

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
27.05.2022, în condiţiile art.138 alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din Codul Administrativ.

Preşedinte de şedinţă, Secretarul general al comunei Sărata,
Moșinoiu Maria – Alina – Consilier Local Cristina Sandu


