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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA 
Consiliul Local al comunei Sărata 

 

Nr. 490 din 31.01.2023 
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Încheiat astăzi 31 ianuarie 2023. 
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.19 din 25.01.2023, 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  toți 11, 9 consilieri fizic și domnul 
Lazăr Vasile-Daniel și doamna Câmpanu Maria sunt prezenți prin mijloace electronice. 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 . 

Invitați / cetățeni din comună : domnul Chifu Dumitru   
 
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 
ordinare din data de 27  decembrie 2022. 

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
27 decembrie 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”. 

 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 76 din 07.12.2022 privind aprobarea  

rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău , pentru anul școlar 2023-2024, 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. 85 din 29.12.2022 privind stabilirea 

taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna 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”. 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 2  din  10.01.2023 privind  alegerea 

președintelui de ședință pentru lunile februarie , martie , aprilie  2023, iniţiator – Irina ARGATU, primar. 
Doamna președinte de ședință, consilier local Prisecaru Elena: A fost propus domnul Argatu Vasile. 
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. 3 din 10.01.2023 privind aprobarea 

numărului de asistenți personali pentru anul 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 6 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 4 din 10.01.2023 privind aprobarea 
Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 
2023, iniţiator – Irina ARGATU, primar.  
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Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate 
de voturi „pentru”. 

 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Diverse: intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte 

probleme de interes local 
 
Domnul Chifu Dumitru: Dumneavoastră sunteți reprezentanții politici ai cetățenilor localității? De 

ce v-am întrebat acest lucru - v-am auzit discutând înainte de ședință despre bugetul local. Cunoașteți care 
sunt sursele de venit din care este compus bugetul local și știți cum trebuie cheltuit acest buget local?  

La intrarea în localitate s-a realizat un indicator. Acest indicator acum nu mai există. Și dacă 
mergem pe drum ajungem la troiță. Eu spun că la troiță – este un punct de vedere, dumneavoastră veți 
analiza și veți face în consecință. Este necesară montarea unui indicator prin care să se stipuleze că 
staționarea este interzisă. Cine circulă noaptea, acolo este iluminată troița, este cum îi stă bine acelui loc, 
dar acolo sunt tot felul de mașini care stau.  

Când se vor asfalta și străzile din Talpa și din Bălțata? 
Doamna primar Argatu Irina: Să știți că este aprobat și proiectul pentru Talpa și pentru Bălțata și 

nu numai Bălțata, mai este și în curtea C.A.P.-ului, mai sunt mai multe străzi care trebuiesc asfaltate. Și la 
E85 de altfel. Pe Talpa este prin Programul Anghel Saligny, dar am avut foarte multe suprapuneri. Domnul 
Simon poate să spună  - 25 de suprapuneri. De 2 ani ne chinuim. Nu am putut să dăm autorizație, nu am 
putut să încărcăm în program, avem banii, 95 de miliarde, pentru că am stat pe loc cu aceste suprapuneri. 
Oamenii fiind plecați din țară, trebuiau  declarații notariale. Au fost și care nu au vrut. Am avut o muncă 
titanică cu persoanele care au avut aceste suprapuneri. Acum am reușit, am încărcat chiar vineri în 
program, aștept să fiu sunată de la București să mă duc să semnez contractul, să scot la licitație. Oricum, 
merg la București mâine pentru o altă sursă de finanțare pentru stația de încărcare electrică ca să semnez 
acel contract, după care urmează și altele. Avem foarte multe proiecte, vreo 16, dar toate la timpul lor. 

Domnul Chifu Dumitru: Nu pot aprecia negativ faptul că asfaltarea străzilor, apa în localitate nu i-
a împins pe unii cetățeni spre civilizație. Cetățenii care nu sunt racordați din anumite motive la canalizare 
să aibă contracte de vidanjare a foselor pe care trebuie să le dețină. 

Doamna primar Argatu Irina: Am discutat și problema asta, am luat legătura cu o firmă, au spus 
că vor face un model de contract. Într-adevăr, sunt obligați de cei de la mediu ca să aibă încheiat un contract 
cu o firmă care vidanjează. Pentru că ei la rîndul lor sunt verificați și ar fi mult mai bine. Pentru că dacă ei 
merg, să spunem, pe strada Tineretului, iau de la fiecare, că are 1 mc, că are 2, cât are, atâta plătește, 
deci nu mai e că stau până se umplă fosa și atunci sună. Astfel nu mai plătesc atât de mult.  

Domnul Chifu Dumitru: Problemele care sunt ridicate în ședințele de consiliu, sunt urmărite de 
cineva? Ceea ce propun eu? În una din ședințe am ridicat problema marcării hidranților din localitate. S-a 
realizat acest lucru? 

Doamna primar Argatu Irina: Nu s-a realizat, din lipsă de fonduri. Anul acesta am prins bani acolo. 
Ei trebuiesc și ridicați. 

Domnul Chifu Dumitru: Ați distribuit pubele negre și galbene. De ce se ridică gunoiul din celelalte 
pubele care sunt scoase la poartă în zilele de colectare?  

Doamna primar Argatu Irina: Oamenii trebuiau să vină să le ridice de la primărie. Cu toate astea, 
nu au venit. Oamenii de la primărie au mers cu mașina, dar nu i-au găsit acasă. Și probabil că de asta mai 
scot unele pubele.  

Domnul Chifu Dumitru: Nu cred că e problema cine trebuie să le colecteze. Între faptul când 
trebuie scoasă pubela galbenă și se colectează  deșeurile pe care le selectăm și le punem în pubela 
respectivă, sunt aduse în ziua când se colectează gunoiul menajer. De ce le ia? Vorbiți cu cei care le 
colectează să ia numai pubela neagră. 

Doamna președinte de ședință, consilier local Prisecaru Elena: Sunt mașini diferite. 
Doamna primar Argatu Irina: Eu v-am înțeles și aveți perfectă dreptate. 
Domnul Chifu Dumitru: Dacă s-a ieșit din pandemie, de ce mai faceți ședințe online? 
Domnul consilier local Argatu Vasile: Uitați, cei doi nu au putut veni astăzi. 
Domnul consilier local Balan Ionel: Ne dă voie legea. 
Domnul Chifu Dumitru: Am intrat la clădirea în curs de realizare pentru dispensarul uman. Eu sunt 

tare curios dacă spațiul respectiv are loc de parcare pentru autoturisme. Vă întreb pentru că am un punct 
de vedere asupra deplasării persoanelor cu dizabilități în interiorul dispensarului.  

Doamna primar Argatu Irina: Dar avem cale de acces pentru persoanele cu dizabilități. 
Domnul Chifu Dumitru: Nu m-ați înțeles, eu v-am întrebat de parcare. 
Doamna primar Argatu Irina: Între Poliție și Unitatea sanitară care s-a construit acolo este teren 

destul. Nu este prinsă în proiect parcarea, dar o vom face noi. 
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Domnul Chifu Dumitru: Știți care este punctul meu de vedere? Că rampa de acces pentru 
persoanele cu dizabilități nu este poziționată corect. Pentru că eu văd parcarea în fața dispensarului. Și nu 
aș vedea de unde, nu este loc de deplasat la rampă, cum se pot deplasa persoanele cu dizabilități? 

Domnul consilier local Câmpanu Stelian: Facem o altă rampă. 
Doamna primar Argatu Irina: Nu vă pot răspunde acum, întrucât proiectul nu este gata. 
Domnul Chifu Dumitru: În fața Căminului cultural din Dealu Nou există o pancartă privind 

eficientizarea, modernizarea iluminatului public local. S-a terminat acel proiect? 
Doamna primar Argatu Irina: Acel proiect da și este depus un altul. Este pentru modernizare și 

extindere. 
Domnul Chifu Dumitru: pot să iau cunoștință, în urma dezvoltării acestui proiect, ce economii s-a 

adus? 
Doamna primar Argatu Irina: Destul de mari. Nu vă pot spune exact, nu sunt la contabilitate, dar 

s-a redus la un sfert. Și am implementat 2 proiecte până acum. Unul pe Fonduri Europene, care a fost  
primul, prin el s-a făcut și pe strada dumneavoastră, ăsta a fost pe Mediu, iar al treilea de acum a fost 
depus tot pe Mediu, pentru că sunt niște fonduri care sunt limitate, în funcție de comună. 

Domnul Chifu Dumitru: Atunci, dacă au fost modernizate, de ce pe Talpa nu se aprinde? 
Doamna primar Argatu Irina: Pe Talpa a fost o problemă când s-a ars un contact. 
Domnul Chifu Dumitru: Dar nu ar trebui să ardă când nu este necesar. Curios este pentru o parte 

din dumneavoastră că eu ridic aceste probleme. Eu le ridic pentru că sunt cel care plătesc taxe și impozite 
la bugetul local. 

Eu aș fi dorit ca atunci când s-au împlinit doi ani de mandat al dumneavoastră să fi putut să iau la 
cunoștință proiectele care au fost întocmite pe perioada acelor 2 ani, câte s-au realizat, și cine inițiază acele  
proiecte. Vreau să știu și domnii consilieri câte proiecte au întocmit? 

Doamna primar Argatu Irina: Să știți că în fiecare an îmi depun raportul de activitate, în luna 
martie a fiecărui an. 

Domnul Chifu Dumitru: Domnii consilieri pot observa mergând prin localitate, că sunt niște canale 
prin care curge apa când vine, și când vine o dată, cum a făcut în 2000, vine și ia totul. Nu considerați că 
ar fi necesar un proiect de regularizare a parâului din Bahna, a celui care trece prin Dealu Nou, pe unde 
mai știți și dumneavoastră. 

Doamna președinte de ședință, consilier local Prisecaru Elena: Dar când am fost și am curățat 
pârâul, doar știți când am fost, cu copiii, cu școala, alea nu se văd. 

Domnul Chifu Dumitru: Cu atâta plăcere am participat când s-a sfințit modernizarea cișmelei din 
Dealu Nou. Atunci erau puse niște afișe – Apa nu este potabilă. Era robinet. Ați dat bani. Eu am aici pentru 
fiecare plantă pe care ati cumpărat-o. Acum nu mai există nici robinet, nici afiș. Pentru cheltuielile care s-
au făcut, nu se poate instala acolo o cameră video, ca să îi faceți pe cei care sunt puși să distrugă niște 
bunuri create să se teamă?  

Închei spunând - Mai faceți vă rog o plachetă și puneți-o pe partea cealaltă, și scrieți că apa nu este 
potabilă. Nu este pentru un moft al meu, este pentru binele dumneavoastră. Și mai spun că domnii care nu 
pot să vină la ședințe să facă  în așa fel când sunt sedințe de consiliu, de comisii, ordinare, să vină la 
ședință aici, să audă și dânșii. Și vă rog să îi angrenați să vă ajute, că nu pe toate trebuie să la facă primarul 
localității. Eu nu văd din partea Consiliului local un ajutor pentru primărie, nu pentru primarul localității. Să 
vină cu o propunere.  
 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 31.01.2023, 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 


