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PROCES VERBAL 
al ședinței extraordinare de lucru al Consiliului Local Săucești, întrunit 

astăzi,  26.08.2021 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările  ulterioare s-a convocat în ședință extraordinară de 
lucru, Consiliul Local, prin Dispoziția nr. 268/2021 emisă de Primarul Comunei Saucești. 

D-nii consilieri au fost convocați în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) lit. a) și 
alin. (5) din Codul administrativ, în termenul calculat conform art. 181 din Codul de procedură 
civilă.  

În sală sunt prezenți 12 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție.  
 

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE Aparteneța 
politică 

Prezența în cadul 
ședinței 

1 ALBU CRISTINA PSD ✓  

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA PSD ✓  

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE PSD ✓  

4 CHELARU MIHAI PSD ✓  

5 GEANGU NICULAE PNL ✓  

6 GHIMICI CONSTANTIN USR ✓  

7 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN PSD ✓  

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN PSD ✓  

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL PNL ✓  

10 OCHIANĂ FLORIN PSD ✓  

11 PICHIU CONSTANTIN PSD ✓  

12 POPOVICI POMPILICĂ PSD ONLINE 

13 STANCIU FLORIN-VIOREL PNL ✓  

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA PSD ✓  

15 URECHE GABRIEL-IULIAN USR ✓  

16 CIOCOIU IULIAN Delegat sătesc AB. MOTIVAT 

 
În conformitate cu prevederile art. 139 alin.(5) lit. a. și a Regulamentului de organizare și 

funcționare, modalitatea de exprimare a votului deschis se va face prin ridicarea mâinii. 
De asemenea, în conformitate cu art. 227 și art.228 din OUG nr. 57/2019. întrebăm 

doamnele și domnii consilieri locali, dacă există vreo situație de conflict de interese sau de 
incompatibilitate în legătură cu proiectele înscrise pe ordinea de zi.  

Nu avem astfel de situații. 
În continuare, Secretarul general întreabă doamnele și domnii consilieri dacă au observații 

la procesul  verbal al ședinței anterioare. Se supune la vot procesul verbal din data de 27 iulie 
2021. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.  

În baza art. 123 alin.(4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dna Secretar general 
acordă cuvântul d-lui Președinte de ședință care asigură asistența că va conduce lucrările 
ședinței de astăzi cu respectarea prevederilor Codului administrativ și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului local Săucești. 
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Dl președinte de ședință: Bună ziua, declar deschise lucrările ședinței de astăzi și în 

continuare dau cuvântul dlui Primar pentru a prezenta ordinea de zi. 

Dl Primar: Mulțumesc dl președinte. Prin Dispoziția nr. 268/2021 s-a  convocat în 

ședință extraordinară de lucru Consiliul local al Comunei Săucești, pentru următoarea ordine 

de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 

Trezoreria Statului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

900.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 

Statului.   

Dl președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este „pentru?” Cine se 

„abține?” ”Împotrivă?” 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 consilieri locali 

prezenți. 

Dl Primar: După cum v-a fost adus la cunoștință, avem și suplimentare la ordinea de 

zi, după cum urmează: 

 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor tehnice din cartea funciară nr. 

67361, respectiv cartea funciară nr. 65869 a comunei Săucești, județul Bacău. 

Dl președinte de ședință: Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este 

„pentru?”Cine se „abține?” ”Împotrivă?”  

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 consilieri 

locali prezenți. 

Dna Secretar general informează că avizele consultative emise de comisiile de 

specialitate, sunt  favorabile. 

Dl Primar: Primul punct al ordinii de zi este Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării unui împrumut în valoare de 500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 

Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și raportului de 

specialitate, cu următoarele precizări: „Pentru asigurarea fondurilor necesare cofinanțării 

proiectelor  finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv 

cheltuielile neeligibile asociate acestora, în anul 2021 este necesară suma de 500.000 lei pentru 
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obiectivul de investiții „Amenajare piață agroalimentară sat Săucești, comuna Săucești, județul 

Bacău”. Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare 

privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului constituie  oportunitatea 

contractării unui împrumut din venituri din privatizare pentru acoperirea necesităților de 

cofinanțare ale obiectivului „Amenajare piață agroalimentară sat Săucești, comuna Săucești, 

județul Bacău”. 

Gradul de îndatorare al bugetului local al Comunei Săucești la data întocmirii proiectului 

de hotărâre împreună cu împrumutul propus a fi contractat nu depășește limita de 30% 

prevăzută la art. 63 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 

ulterioare.” 

Totodată, se dă citire din Ordonanța 83/2021 privind unele măsuri financiar bugetare. 

Dl președinte de ședință: Avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct? 

Dl Consilier local Ghimici C-tin: Ați spus că împrumutul este pentru cofinanțare. Banii 

de la AFIR care vor fi returnați în contul de împrumut sau îi folosim pentru alte inestiții? 

Dl Primar: Pentru alte investiții. Banii sunt prevăzuți în bugetul local. Pentru a putea 

finaliza lucrarea trebuie să plătesc și să îî trag, după care banii vin înapoi, împrumutul rămâne 

cu rata lui, dar acei bani îi folosesc pentru alt proiect. 

Dl Mărgineanu: Sunt considerați venit? 
Dl Primar: Exact. 
Dl președinte de ședință: Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de 

hotărâre: Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 consilieri locali 
prezenți. 
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Dl Primar:  Următorul punct al ordii de zi: ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării unui împrumut în valoare de 900.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.”   

Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și raportului de 

specialitate. Având în vedere resursele financiare limitate ale bugetului local pe anul 2021 care 

nu pot asigura în totalitate cofinanțarea proiectelor  derulate finanțate din programe, inclusiv 

cheltuielile neeligibile asociate acestora, propun Consiliului Local Săucești aprobarea 

contractării unui împrumut în valoare de 500.000 lei pentru obiectivul de investiții „Extindere 

rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în stele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, 

comuna Săucești, județul Bacău” și 400.000 lei pentru obiectivul de investiții „Grădinița cu 

program normal cu două săli de grupă din Siretu, com. Săucești, județul Bacău”, în baza 

prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.  

Referitor la obiectivul „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în 

stele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău”, fac precizarea că 

din valoarea totală a proiectului 7.762.010,10 lei, cofinanțarea din bugetul local este de 

882.877,10 lei din care până la data prezentei au fost achitate sume în valoare de 300.190,93 

lei. Acest împrumut este necesar datorită unor cheltuieli necesare finalizării și punerii în 

funcțiune a extinderii, cheltuieli neprevăzute sau care nu au putut fi estimate la data semnării 

contractului de finanțare, precum și branșamentele SPAU- rilor la rețeaua electrică,  cheltuieli 

care au fost aprobate de dvs. prin adoptarea HCL nr. 49/2021. Menționez totodată că după 

cum bine știți, până la data prezentei nu a fost aprobată nicio rectificare bugetară pentru uat-

uri. În acest sens, considerăm că suma solicitată sub formă de împrumut va acoperi toate 

costurile necesare punerii în funcțiune a extinderii sus-menționate. Cu privire la proiectul 

„Grădinița cu program normal cu două săli de grupă din Siretu, com. Săucești, județul Bacău”, 

este necesar un împrumut în sumă de 400.000 lei în scopul executării lucrărilor în sarcina UAT 

Săucești (echipamente centrală termică, împrejmuiri, alei pietonale și carosabile, branșamente 

și contorizări, platformă gunoi, remiză PSI , magazine lemne, loc de joacă, teren sport, 

parcare). Menționez că valoarea estimată a lucrărilor  în sarcina uat este de 472.178,83 lei, 

inclusiv TVA, valoare estimată prin AVIZUL nr. 745/2019 emis de ISJ Bacău. 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar dacă sunt 

discuții la proiectele de astăzi, vă rog să ne aduceți la cunoștință.  Supunem la vot proiectul 

de hotărâre: Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   
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4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 consilieri locali 

prezenți. 
Dl Primar:  O rugăm pe dna Secretar general să prezite proiectul nr. 3 de pe 

suplimentarea ordinii de zi. 
Dna Secretar general: ”Proiectul de hotărâre privind actualizarea informațiilor tehnice 

din cartea funciară nr. 67361, respectiv cartea funciară nr. 65869 a comunei Săucești, județul 
Bacău.” În continuare se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și a 
raportului de specialitate. 

Dna Secretar general: Având în vedere Lista de investiții anexă la HCL nr. 30/2021 
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, precum și contractul de servicii încheiat 
în scopul întocmirii D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Amenajare sens giratoriu pe DC 
14” este necesară actualizarea informațiilor tehnice privind străzile 1 Decembrie, respectiv 
str. Ioniță Sandu Sturza, este necesară actualizarea cărților funciare ale imobilelor sus-
menționate conform noilor măsurători.  

Astfel, propunem actualizarea informațiilor tehnice aferente suprafețelor înscrise în 
cărțile funciare nr. 67361 și 65869 conform Planului cadastral, scara 1:2000, întocmit de S.C. 
HELMERT S.R.L., după cum urmează: 

- prin actualizarea cărții funciare nr. 67361 se va proceda la majorarea suprafeței și 
limitelor DC 14 întrucât la momentul finzalizării procesului actualizare a informațiilor tehnice, 
suprafața de 27. 250 m.p. va deveni 38.474 m.p.; 

- prin actualizarea cărții funciare nr. 65869 aferente str. I. Sandu Sturdza, se va diminua 
suprafața actuală de 4.940 m.p în 4.769 m.p.  

Drept urmare, în scopul realizării obiectivului de investiție ”Amenajare sens giratoriu pe 
DC 14” este necesară actualizarea cărților funciare aferente imobilelor descrise, iar ulterior, 
înscrierea acestora în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei 
Săucești.” 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar dacă sunt 
discuții... Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este „pentru?” Cine 
se „abține?” ”Împotrivă?” 
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Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 consilieri 

locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: „Nefiind alte discuții, declar ședința închisă. Vă mulțumim!” 
Fapt pentru care am încheiat prezentul proces-verbal astăzi, data de mai sus, după 

tehnoredactare a înregistrării audio. 

 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
    OCHIANĂ FLORIN        GAVRIL HERACLEEA-IOANA 
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