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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA 
Consiliul Local al comunei Sărata 

 

Nr.4606 din 12.08.2021 
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Încheiat astăzi 11 august 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.73 din 05.08.2022, 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  10 consilieri (domnul Lazăr Vasile-
Daniel este prezent telefonic), doamna consilier Prisecaru Elena lipsește motivat. În consecinţă s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege pentru aprobarea materialelor incluse pe ordinea de zi. 

Ședinţa este condusă de președintele de ședință, consilier local Filip Neculai. 
 
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 14 iulie 2022. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
22 iulie 2021. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”. 

 
Președintele de ședință 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: 
Proiect de hotărâre nr.50 din  11.08.2022    privind  aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
titlului de ’’Cetățean de onoare al comunei Sărata, județul Bacău ’’ . (Proiectul de hotărâre nr.49 din  
11.08.2022    privind participarea Comunei Sărata la Programul privind creșterea eficientei 
energetice a infrastructurii de iluminat public cu  proiectul “Modernizare și  extindere rețea iluminat 
stradal comuna Sărata, județul Bacău” a fost retras de pe ordinea de zi suplimentată , de către 
inițiator, dna primar Irina Argatu, deoarece până la ora ședinței nu s-au transmis devizele ) . 
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.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, 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.43 din 11.07.2022 privind aprobarea 

contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul II 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.46 din 13.07.2022 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sărata, județul 
Bacău, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 

Domnul Chifu Dumitru: acolo sunt niște atribuții atribuite pentru o persoană care nu este în statul 
de funcții al U.A.T. Sărata – viceprimarul localității are în subordine niște funcționari publici. 
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Doamna Secretar general al comunei Sărata: Da, organigrama este de principiu, funcția de 
viceprimar trebuie să existe, indiferent dacă  este ocupată sau nu,    doamna primar hotărăște ce atribuții 
deleagă viceprimarului comunei. Compartimentele date în subordinea viceprimarului sunt stabilite de 
doamna primar .  

Nemaifiind alte 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.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, 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.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, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi 
“abținere ”- abținerile se contabilizează la voturi contra  (  domnii consilieri Argatu Vasile, Balan 
Ionel, Câmpanu Maria, Câmpanu Stelian, Filip Neculai, Moșinoiu Maria-Alina, Sandu Maria, Simon 
Paul-Valerian, Șenchea Gabriel) și un vot „pentru” – domnul consilier  Lazăr Vasile-Daniel.) 

 
Se trece la punctul 1 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 50 din 11.08.2022  

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de cetățean de onoare 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”. 

 
 Secretarul general al comunei Sărata prezintă cererea înregistrată la Primăria comunei Sărata 
sub nr.3975 din 12.07.2021 a domnului Elisei Vasile-Daniel și citește răspunsul la cerere. 

Domnul consilier local Argatu Vasile: Concesionarea izvoarelor nu a fost făcută de cineva 
anume, deci el  și-a forat sau a fost izvor acolo. Cine vrea să își desfășoare o activitate de exploatarea a 
apei sărate poate să o facă. Poate să o facă închiriind sau concesionând o suprafață de teren. Dumneata 
dacă vrei  să îți forezi, îți forezi la dumneata în grădină, dai de apă sărată, te duci la ANRM și scoți avize și 
vinzi apă sărată, unde vrei. Ei au un drept de explorare, nu de exploatare. Se explorează zona respectivă 
și îți dă avizul ANRM-ul. Pe baza avizului, se face ce se vrea cu apa respectivă. 

Domnul consilier local Balan Ionel: A fost o judecată și s-a dat dreptate Societății Baza de 
Tratament Balnear – Sărata Băi – SRL  că sunt în regulă cu toate documentele, cu licitație. Eu în monografia 
comunei Sărata am pus toate documentele astea ca să le vadă toată lumea, să nu mai existe loc de discuții. 
Sunt documente din 1918, 1932, 1991, când au participat la licitație mai multe firme  și au câștigat Băile. 
Băile au câștigat legal, au plătit din nou o proprietate pe care au pierdut-o luată de comuniști în 1948, unde 
au fost expropriați. Au câștigat din nou prin licitație, nu au cerut un drept, au cumpărat din nou terenul, și 
sunt în deplină legalitate. Noi nu mai putem face o naționalizare cum au făcut comuniștii. Ei nu pot fi 
marginalizați. Ei sunt cu drepturi depline, sunt antreprenori, contribuie la bugetul local cu o sumă foarte 
mare de bani. 

Doamna consilier local Câmpanu Maria: Există o solicitare de extindere a rețelei de alimentare 
electrică acolo de la mine spre Corhană.  Dacă doamna primar ne poate da detalii. 

Doamna primar Argatu Irina: Da, s-a făcut un deviz acolo, acolo este anexă de exploatare 
agricolă, ea nu este casă de locuit. El  când și-a scos autorizație a spus că își face casă de vacanță. Ei, dl 
Glodeanu  și-a făcut casă de locuit până la urmă, nu mai este acea anexă, că practic el și-a luat avizul de 
la Consiliul Județean, pentru alea nu dăm noi autorizația și avizele. Iar acum a făcut un studiu de 
fezabilitate, noi am pus la dispoziție tot ceea ce ținea de noi, au făcut măsurători, și i-au făcut un deviz la 
șaizeci și ceva de mii de lei. Jumătate să pună E-ON-ul, jumătate să pună el. El zice că nu vrea să pună 
decăt douăzeci de mii de lei, 10 mii să pună Consiliul local. Pe lângă acești bani, E-ON-ul mai suportă încă 
șaizeci și trei mii lei, toată extinderea.  Noi am spus să vedem dacă ave o rectificare, să punem 10 mii de 
lei măcar, că practic extindem și zona de acolo, se vor mai face case. Eu am spus  că este bine și pentru 
comună, pentru că acolo se vor face construcții. Dacă el e dispus să pună 20 de mii, punem și noi 10 mii. 

Domnul consilier local Argatu Vasile: Noi punem 10 mii, dar să fie specificat în acele condiții, în 
cazul în care vor mai fi și alți consumatori să nu aibă interdicție. 
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Doamna primar Argatu Irina: Pe Anghel Saligny, proiectul pe care l-am depus pentru asfaltare, el 
a fost de 150 de miliarde. Ne-au dat numai 95 miliarde, trebuie să vedem cum mai reducem din ceea ce 
este, o să mai fie și alte programe, o să mai băgăm, Talpa trebuie obligatoriu să o facem. Cu gazul urmează, 
s-a terminat verificarea proiectelor, 100%  va fi și gazul finanțat. Eu zic că am primit o sumă frumoasă, 95 
de miliarde. Acum mă străduiesc să mai depun la Compania Națională de Investiții, mai punem celelalte 
bucățele de drumuri. Tot timpul mai e ceva de făcut. Trebuie să rezolvăm și Talpa. 
Legat de apă, puțurile noastre, când vom fi preluați, vor fi dezafectate, conservate, iar apa ne-o va aduce 
de la Valea Uzului. Noi suntem primii. Poate vom merge în paralel. Lângă bazinul de apă de sus se  face 
un bazin de o capacitate triplă față de cât este ăsta. Atunci automat va fi apă peste tot. Și extinderile. Am 
extindere pe Podul Sării, de exemplu, în fundătură, pe Bălțata. 
 Domnul Chifu Dumitru: după sfințirea puțului am crezut că și la Sărata se aplică legea. Ați avut 
ce a trebuit și ați pus acolo afiș că apa este nepotabilă. Acum acel afiș nu mai este, robinetul s-a stricat. 
Nu e supraveghere video în zona respectivă, nu poate fi focalizată acolo o cameră? Din cei 5 copaci, doi 
dacă mai sunt viabili. Legat de indicatorul de la intrarea în comună dinspre Bacău, acum avem un indicator, 
dar a rămas celălalt indicator. Se demolează? Este pus un asemenea exemplar și pe drumul de la Valea 
Seacă? 
 În livadă, printre meri, e o construcție acolo. Se mai realizează? 

Doamna primar Argatu Irina: Nu, a venit constructorul, s-a apucat de lucru. Se fac aleile, parcarea. 
Domnul Chifu Dumitru: Într-o altă ședință, dumneavoastră ați solicitat consilierilor locali dacă 

cunosc pe cineva care ar fi în măsură să facă un proiect pentru o nouă primărie. 
Doamna primar Argatu Irina: Nu știu când a fost, dar primăria a fost scoasă la licitație.  

S-a finalizat licitația. Sunt 4 ofertanți. Nu știu care e câștigătorul. A fost organizată de Compania Națională 
de Investiții. Eu lucrez la asta de foarte mult timp. 

Domnul Chifu Dumitru: Revin la proiectul cu organigrama, cred că este bine să revedeți paginația. 
Cred că e bine să se revadă.  

Eu vreau să mă bucur ca la Sărata să se aplice legea. Și dumneavoastră, prin personalul pe care 
îl aveți, fie că nu aveți viceprimar, trebuie să dați sarcină, legea ne apără pe toți. Vă mulțumesc pentru 
îngăduința de a mă asculta, vorbele pe care vi le-am rostit, le-am spus în interesul localității. Eu nu pot  fi 
suspectat că vin pentru un interes privat, eu nu am teren în diferite zone ale localității. Eu vin pentru bunul 
mers al localității. 

  
 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 
11.08.2022, în condiţiile art.138 alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din Codul Administrativ. 

 
 
 
Preşedinte de şedinţă,     Secretarul general al comunei Sărata, 

    Filip Neculai – Consilier Local                                       Cristina Sandu 


