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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA 
Consiliul Local al comunei Sărata 

Nr.5310 din 15.09.2022 
PROCES-VERBAL  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Încheiat astăzi 15 septembrie 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.85 din 09.09.2022. 

După apelul nominal făcut de secretarul general al comunei, s-a constatat că din cei 11 consilieri în 
funcţie sunt prezenți 11 consilieri, 9 fizic și 2 prin corespondență telefonică. În consecinţă s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege pentru aprobarea materialelor incluse pe ordinea de zi. 

În conformitate cu prevederile H.C.L. Sărata nr. 38/14.07.2022 şedinţa este condusă de 
președintele de ședință, consilier local Filip Neculai. 

Se dă cuvântul doamnei Cristina Sandu, secretarul 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 11 august 2022. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
11 august 2022. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”. 

Se dă cuvântul doamnei Cristina Sandu, secretarul 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 17 august 2022. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data 
de 17 august 2022. 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 4 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 1 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 54 din 16.08.2022 privind aprobarea 

cesiunii praxisului Cabinetului Medical Individual Drăghin Nicolae – Ionuț 
către Societatea ,,Drăghin Medical” SRL Bacău”, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi 
„pentru” și o „abținere” – domnul consilier Lazăr Vasile-Daniel. 
  
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 55 din 30.08.2022 privind aprobarea 
contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 
Bacău, pe anul 2021, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  

Domnul consilier Argatu Vasile – faptul că nu a avut activitate până acum și nu și-a justificat 
activitatea, eu nu sunt de acord. Când va avea activitate, atunci da. 
 Nefiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 
„abțineri” și 1 vot „pentru” - domnul consilier Lazăr Vasile-Daniel. 
   
 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 56 din 30.08.2022 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sărata în Consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul școlar 2022-2023, iniţiator – Irina ARGATU, primar. Este vorba 
de desemnarea domnului consilier local Balan Ionel. 

Doamna consilier Câmpanu Maria – trebuia și altcineva, să mai schimbăm, nu? Eu o propun pe 
doamna consilier local Prisecaru Elena . 

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre cu desemnarea 
domnului Balan Ionel. Se aprobă cu 9 voturi „pentru” și 2 „abțineri” – doamnele consilier Câmpanu 
Maria și Prisecaru Elena. 
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Se trece la punctul 1 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.57 din 14.09.2022 
privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și 
transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe nr. 1211/4003 din 06.05.2021, 
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 2 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.58 din 14.09.2022 

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”. 

 
Se trece la punctul 3 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.59 din 14.09.2022 

privind desemnare reprezentant consiliul local și un membru supleant în cadrul comisiei de evaluare a 
probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director de la Scoala Gimnazială nr.1 Sărata, 
iniţiator – Irina ARGATU, primar, în persoana dlor consilieri locali Bălan Ionel și Argatu Vasile . 

Domnul consilier Lazăr Vasile-Daniel – Nu era mai bine să se desemneze din 2 partide, și PNL 
și PSD? 

Domnul consilier Bălan Ionel – Nu au fost propuneri. 
Domnul consilier Lazăr Vasile-Daniel – Mă rog, o să votez pentru propunerile făcute. 
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

unanimitate de voturi „pentru”. 
 
Se trece la punctul 4 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr.60 din 14.09.2022 

privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Bacău, pe anii 2019 și 2020, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  
 Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 
„abțineri” și 1 vot „pentru” - domnul consilier Lazăr Vasile-Daniel. 

 
Raport privind balanța apei în comuna Sărata, județul Bacău – întocmit de SC Gaviscom 

SRL Bacău. 
 Este prezentat raportul de către doamna primar Irina Argatu . 

Doamna Cristina Sandu, secretar general al comunei Sărata - Este doar o informare,  pentru 
luarea la cunoștință de către consiliul local , nu se votează. 

 
 Punctul Diverse nu se mai discută.  
 

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 15.09.2021, 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 


