
Primăria comunei Sărata, județul Bacău
Adresa: sat Sărata, strada Stațiunii nr.38, comuna Sărata, județul Bacău
Contact: Telefon - 0234.214.866 / E-mail - comuna.sarata@bc.e-adm.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială SĂRATA

PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Sărata, județul Bacău

pentru ședință ordinară în data de 11.08.2022

Primarul comunei Sărata, județul Bacău;
Având în vedere:
 referatul secretarului general al comunei Sărata nr. 4459 din 05.08.2022;
 prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(8) din Regulamentului de Organizare și

Funcționare a Consiliului Local al comunei Sărata, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Sărata nr.29 din 28.05.2021; art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(5) și ale
art.135  alin.(1) - (4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.155 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b), art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

emit prezenta
DISPOZIȚIE

Art. 8. Se convoacă Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău pentru ședință ordinară  în
data de 11 august 2022 , începând cu ora 10,00 la Căminul Cultural ”Dealu Nou” din sat
/comuna Sărata, județul Bacău.

Art. 9. Ședința se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali sau prin mijloace
electronice.

Art. 10. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din
prezenta Dispoziție.

Art. 11. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor
locali în format electronic, împreună cu proiectul ordinii de zi.

Art. 12. Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre
sunt cele indicate în proiectul ordinii de zi.

Art. 13. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente de fond sau
de formă asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 14. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Bacău, precum și
spre cunoștința publică,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Dispozițiile
autorității executive – pe site-ul www.comuna-sarata.ro

PRIMAR Aviz pentru legalitate
Argatu Irina Secretarul general al comunei Sărata,

Cristina Sandu

Proiect
NR..........
din ..... august 2022
Red.SC/1ex.
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Anexa la Dispoziția Primarului comunei Sărata nr.73 din 05.08.2022

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 11.08.2022

Nr.
Crt.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: Iniţiator Comisiile de specialitate cărora le-a fost
trimis spre avizare proiectul de hotărâre

1 Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14.07.2022 - -

2
Proiect de Hotărâre nr.42 din 11.07.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în
Registrul agricol al comunei Sărata, pentru semestrul I al anului 2022 și stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Primar,
Argatu Irina

Toate comisiile de specialitate

3 Proiect de Hotărâre nr.43 din 11.07.2022 privind aprobarea contului de execuție a
bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul II 2022

Primar,
Argatu Irina

Toate comisiile de specialitate

4 Proiect de hotărâre nr.46 din 13.07.2022 privind aprobarea organigramei și statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sărata, județul Bacău

Primar,
Argatu Irina

Toate comisiile de specialitate

5
Proiect de hotărâre nr.47 din 29.07.2022 privind acordarea anuală a unui  premiu

familiilor cu domiciliul in comuna Sărata, județul Bacău ,care aniversează  50 de ani de
căsătorie neîntreruptă

Primar,
Argatu Irina

Toate comisiile de specialitate

6
Proiect de hotărâre nr.48 din 29.07.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate în

vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse
regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană

Primar,
Argatu Irina

Toate comisiile de specialitate

7 Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local
Cererea dlui Elisei Vasilică Daniel nr. 3975 din 12.07.2022.

Primar,
Argatu Irina

-

Suplimentarea ordinii de zi se va putea aproba pentru probleme urgente, cu majoritate simplă.

Primar, Secretarul general al comunei Sărata,
Argatu Irina Cristina  Sandu
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