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

astăzi,  16 februarie 2021 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare s-a convocat de 
îndată în ședință extraordinară de lucru, Consiliul Local, prin Dispoziția nr. 90/15.02.2021 
emisă de Primarul Comunei Săucești. 

D-nii consilieri au fost convocați în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) și alin. (5) 
din Codul administrativ, în termenul calculat conform art. 181 din Codul de procedură civilă.  

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

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE Prezența în 
cadrul ședinței 

1 ALBU CRISTINA ✓  

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA ✓  

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE ✓  

4 GEANGU NICULAE ✓  

5 GHIMICI CONSTANTIN ✓  

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN ✓  

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL ✓  

8 CHELARU MIHAI ✓  

9 PICHIU CONSTANTIN ✓  

10 IANCU CRISTIAN ✓  

11 STANCIU FLORIN-VIOREL ✓  

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA ✓  

13 URECHE GABRIEL-IULIAN ✓  

14 OCHIANĂ FLORIN ✓  

15 POPOVICI POMPILICĂ ✓  

 
 

În temeiul art. 139 alin.(4) și a R.O.F. Consiliului Local, dna Secretar general reamintește  
doamnelor și domnilor consilieri locali că votul deschis este exprimat în conformitate cu 
prevederile art. 139 alin. (5) lit. a) din Codul Administrativ.  

De asemenea, în conformitate cu art. 227 și art. 228 din OUG nr. 57/2019. Întreabă 
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 baza art. 123 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dă cuvântul dlui 

Președinte de ședință. 
Dl președinte de ședință Iordănescu Alin – Dan: ,,Bună ziua. Având în vedere că există 

cvorumul necesar desfășurării ședinței de astăzi, îl rog pe dl Primar să prezinte ordinea de zi.” 
Dl Primar: Bună ziua. Prin dispoziția nr.  90/2021 a fost convocat de îndată Consiliul local 

în ședință extraordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 
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1. ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT 

Comuna Săucești a suprafeței de 500 mp, teren intravilan având categoria de folosință arabil, 

situat în tarlaua 11, parcela 708 și cota indiviză de 1/3 din suprafața de 190 mp, teren intravilan 

având categoria de folosință drum - cale de acces, situat în tarlaua 11, parcela 709, 710.” 

2. ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT 

Comuna Săucești a construcțiilor răscumpărate, în baza procesului – verbal nr. 5266 din data 

de 02.07.2019”. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: „Supunem la vot proiectul ordinii de zi din 
cadrul ședinței extraordinare de astăzi, 16 februarie 2021, cu respectarea art. 135 alin. (7) din 
OUG nr. 57/2019. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”? 

 

 
Ordinea de zi care este aprobată cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, din 

totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: Având în vedere votul exprimat și cvorumul 

necesar aprobării ordinii de zi,  îl rog pe dl Primar să prezinte primul proiect de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi.” 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT 
Comuna Săucești a suprafeței de 500 mp, teren intravilan având categoria de folosință arabil, 
situat în tarlaua 11, parcela 708 și cota indiviză de 1/3 din suprafața de 190 mp, teren intravilan 
având categoria de folosință drum - cale de acces, situat în tarlaua 11, parcela 709, 710.” 

Ca urmare a analizării procesului verbal de inventariere întocmit de Comisia de actualizare 
a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat și public al comunei Săucești prin care 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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se introduce în inventarul domeniului privat al comunei Săucești suprafața de 500 m.p. situată 
în intravilanul satului Săucești, sola 11 parcela 708, având nr. cad. 63264 și cota parte indiviză 
de 1/3 din dreptul de folosință asupra terenului situat în intravilanul satului Săucești având nr. 
cad. 65824, se concluzionează următoarele: 

1. imobilele menționate au fost dobândite de Comuna Săucești prin contract de vânzare-
cumpărare autentificat de m.p. Ștefan Sorin Umbrărescu sub nr. 989/26.11.2020, și figurează 
ca aparținând domeniului public; 

2. imobilul – teren în suprafața de 500 m.p., identificat prin nr. cadastral 63264 are 
categoria de folosință arabil, este situat în intravilanul satului Săucești conform PUZ nr. 
03/2015 aprobat prin HCL Săucești nr. 92/2015, fiind situat în zona urbanistică cu funcțiune 
dominantă „zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare”. 

3. cota parte indiviză de 1/3 din dreptul de folosință asupra terenului situat în intravilanul 
satului Săucești având nr. cad. 65824, are categoria de folosință drum, este situat în 
intravilanul satului Săucești conform PUZ nr. 03/2015 aprobat prin HCL Săucești nr. 92/2015, 
fiind situat în zona urbanistică cu funcțiune dominantă „zonă pentru locuințe și funcțiuni 
complementare. 

În zona studiată există următoarele utilități publice: rețea de apă, rețea de canalizare, 
rețea de energie electrică. Acesta este proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere 
și adoptare. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: ,,Rog comisiile de specialitate să prezinte 
avizele proiectului de hotărâre. Comisiile prezintă aviz favorabil emis la proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot 
în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  
 

 

 

 
Proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 
al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: Având în vedere votul exprimat și cvorumul 
necesar aprobării ordinii de zi,  îl rog pe dl Primar să prezinte al doilea proiect de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi.” 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT 
Comuna Săucești a construcțiilor răscumpărate, în baza procesului – verbal nr. 5266 din data 
de 02.07.2019”. 

Ca urmare a analizării procesului verbal de inventariere întocmit de Comisia de actualizare 
a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat și public al comunei Săucești prin care 
se introduce în inventarul domeniului privat al comunei Săucești construcțiile administrative C2 
în suprafață de 134 m.p. și C3 (platformă betonată) în suprafață de 52 m.p.: 

1. imobilele menționate au fost edificate de S.C. DELORIN COM S.R.L. conform AC nr. 
27/12.03.2002, și au intrat în proprietatea Comunei Săucești ca urmare a încetării prin 
răscumpărare contractului de concesionare nr. 392/30.04.2001; 

2. terenul pe care sunt edificate imobilele aparține domeniului public al comunei Săucești, 
teren ce este situat în intravilanul satului Săucești conform PUZ nr. 03/2015 aprobat prin HCL 
Săucești nr. 92/2015, fiind situat în Centrul civic al comunei - zona urbanistică cu funcțiune 
dominantă „zonă instituții publice și servicii”. 

În zona studiată există următoarele utilități publice: rețea de apă, rețea de canalizare, 
rețea de energie electrică. Acesta este proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere 
și adoptare. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: ,,Rog comisiile de specialitate să prezinte 
avizele proiectului de hotărâre. Comisiile prezintă aviz favorabil emis la proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot 
în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  
 

 

 

 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. 

Nemaifiind alte discuții, dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan declară lucrările 
ședinței de astăzi, închise. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal, astăzi data de mai sus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

            Președinte de ședință,                  Secretar general, 
      Iordănescu Alin-Dan                                   Gavril Heracleea-Ioana 
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