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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
Consiliul Local al comunei Sărata

Nr. 3799 din 30.06.2022

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 30 iunie 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.58 din 24.06.2022, 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 (Dl Șenchea
Gabriel este conectat pe telefon) . În consecinţă s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru
aprobarea materialelor incluse pe ordinea de zi. La ședință este prezent dl Chifu Dumitru, cetățean
al comunei.

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 27 mai 2022.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare
din data de 27 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. 36 din 07.06.2022privind
aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică care să asigure
apărarea intereselor comunei Sărata , a Consiliului Local Sărata, a Primarului comunei Sărata,
precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata, 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.38  din 21.06.2022 privind
aprobarea cotizaţiei  la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 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. 39 din 21.06.2022 privind
aprobarea privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimonial „Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare 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 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 41 din 28.06.2022 privind
aprobarea modificării și completării 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”.
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte
probleme de interes local.

Dl. Chifu Dumitru
-laudă lucrarea de la cișmea și sfințirea acesteia în prezența cetățenilor din zonă , a

primarului și a consilierilor locali , dar consideră important să se stabilească printr-un buletin de
analiză a apei dacă aceasta este potabilă , deoarece se pot îmbolnăvi cei care iau apă de la cișmea.

- solicită să fie marcați hidranții din comună , mai ales că sunt acum temperaturi mari și pot
izbucni incendii.

- iluminatul public s-a îmbunătățit mult , dar sunt încă zone unde nu sunt becuri, e bine să fie
sistem centralizat de stingere/ aprindere , răspunde dna primar că au fost două proiecte pe zone
diferite, acum suntem în garanție , sperăm să îmbunătățim în continuare sistemul de iluminat public
din comună .

- la ședința consiliului din martie ac a întrebat de rapoartele de activitate ale consilierilor
locali , dacă se discută în ședință , răspunde secretarul general al comunei că rapoartele de
activitate ale consilierilor locali se întocmesc de către fiecare consilier, se depun la secretarul
general și se postează pe site-ul primăriei .

Dna Câmpanu Maria – consilier local
- consideră că prin participarea la toate ședințele consiliului local și la toate activitățile

organizate în comună de către primărie , prin propunerile înaintate conducerii primăriei , a contribuit
la bunul mers al activității consiliului local și al comunei în general.

Dl. Chifu Dumitru
- întreabă de raportul de activitate al primarului comunei, răspunde dna primar că a fost

prezentat consiliului local în ședință de consiliu local și apoi postat pe site-ul primăriei.
- cere public scuze dlui consilier Bălan.
Dl Argatu Vasile – consilier local
- mulțumește dlui Chifu și colegilor consilieri locali pentru sprijin în activitate de dezvoltare

continuă a comunei;
Dna Argatu Irina – primar
- avem trei proiecte depuse pe PNRR : modernizare DJ 119 B , reabilitare drumuri în

comună și introducere gaz metan în comună;
- înformează consiliul local că și-a dat acordul pentru amenajarea unei piste de bicicletă pe

traseul municipiul Bacău – Sărata, urmează să aprobăm asocierea și lucrarea în sine;
- pe site-ul CNI s-a scos la licitație lucrarea de construire sediu primărie în comuna Sărata
- la dispensar este în lucru racordul la curent electric al clădirii .

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
30.06.2022, 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


