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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
Consiliul Local al comunei Sărata

Nr. 7140 din 23.11.2022

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 23 noiembrie 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.115 din 17.11.2022.

După apelul nominal făcut de secretarul general al comunei, s-a constatat că din cei 11
consilieri în funcţie sunt prezenți 11 consilieri, 8 fizic și 3 prin intermediul aplicației Zoom . 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. 53/28.10.2022 şedinţa este condusă de
președintele de ședință, consilier local, doamna Prisecaru Elena .

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 28 octombrie 2022.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data
de 28 octombrie 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 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 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.71  din 25.10.2022  privind
aprobarea cuantumului  burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1  comuna Sărata ,
județul Bacău,  în anul școlar   2022-2023, 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 ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 72 din 08.11.2022 privind
aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963,
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. 73 din 11.11.2022 privind
aprobarea prelungirii  duratei contractului de închiriere  nr.2/4.01.2013,  încheiat cu Societatea
Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț, 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 1 al suplimentării ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 74 din
18.11.2022 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”.

La punctul Diverse au luat cuvîntul:

Dna Prisecaru Elena – consilier local
- Propune să se facă un proiect de hotărâre cu obligația  ca fiecare cetățean să-și facă curățenie

în fața locuinței, răspunde dna secretar general că în fiecare an se aprobă programul de măsuri pentru
gospodărirea comunei ,avem HCL nr. 24 /2022 adoptată în baza OG nr. 21/2002
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

Dl Argatu Vasile – consilier local
- De dat amendă după ce se notifică  de două ori cetățeanul respectiv

Dna Prisecaru Elena – consilier local
-Să se interzică ocuparea domeniului public cu materiale de construcții , prundiș, etc

Dl. Șenchea Gabriel – consilier local
-Întreabă de registrul foselor, răspunde dna Primar că s-a înființat registrul foselor

la compartimentul urbanism – Dl Filip Alexandru – cei care dețin fose completează o cerere cu datele
acesteia

Dna Argatu Irina – primar
-Urmează să afișăm pe site-ul primăriei și la avizier proiectul de hotărâre privind aprobarea

taxelor și impozitelor pe anul 2023 , inclusiv taxa de salubritate, s-a primit adresă de la  ADIS prin
care se recomandă  majorarea acestei taxe în 2023  cu aproximativ 30%;

- informează consilierii că se va sărbători Ziua Națională 1 Decembrie la troița de la biserică .

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
23.11.2022, în condiţiile art.138 alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din Codul Administrativ.

Preşedinte de şedinţă, Secretarul general al comunei Sărata,
Prisecaru Elena – Consilier Local Cristina Sandu


