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

astăzi,  14 iunie 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. 201/11.06.2021 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 13 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 ✓ LIPSEȘTE 
MOTIVAT 

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA ✓ LIPSEȘT 

13 URECHE GABRIEL-IULIAN ✓  

14 OCHIANĂ FLORIN ✓ LIPSEȘTE 
MOTIVAT 

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. 

Dna Secretar general: ,,Având în vedere lipsa motivată a dl Președinte de ședință Ochiană Florin, 
conform prevederilor art. 123 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare ,,În cazul în care preşedintele de şedinţă 

lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin 
hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această 

şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă.” Vă rog să propuneți un 
consilier local care va conduce ședința de astăzi. 
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Dl Iordănescu Alin Dan îl propune pe dl consilier local Pichiu Constantin. 
Nemaifiind alte propuneri, îl invit pe dl consilier local Pichiu Constantin care va conduce lucrările 

ședinței de astăzi. 

Dl președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,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.  201/2021 a fost convocat de îndată Consiliul local în ședință 
extraordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui  Președinte de ședință, în scopul conducerii ședinței 

extraordinare din data de 14 iunie 2021. 
 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia III; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 
560/18.09.2017  emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului “ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE CENTRU TIP 
AFTERSCHOOL ÎN LOCALITATEA SĂUCEŞTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”. 

 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău. 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I, II; 

Dl Primar: ,,De asemenea, vreau să suplimentez ordinea de zi cu un proiect de hotărâre și anume 

,,Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul sportiv Siretu Săucești, a Bazei sportive 
Siretu, bun care aparține domeniului privat al UAT Comuna Săucești.” 
 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: „Supunem la vot proiectele ordinii de zi din cadrul 

ședinței extraordinare de astăzi, 14 iunie 2021, precum și proiectul de hotărâre de pe suplimentare cu 

respectarea art. 135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se 

„abține”? 

 

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 CHELARU MIHAI X   

8 PICHIU CONSTANTIN X   

9 IANCU CRISTIAN X   

10 URECHE GABRIEL-IULIAN X    

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   
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Ordinea de zi care este aprobată cu 12 voturi ,,pentru” din cei 12 consilieri prezenți, din totalul de 
15 consilieri în funcție. 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Având în vedere votul exprimat și cvorumul necesar 

aprobării ordinii de zi, precum și suplimentării, o rog pe îl rog pe dl Primar să prezinte cel de-al doilea p 
proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi, deoarece primul proiect de hotărâre a fost aprobat, cel 

privind alegerea unui  Președinte de ședință, în scopul conducerii ședinței extraordinare din data de 14 
iunie 2021.” 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție 
nr. 560/18.09.2017  emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului “ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE CENTRU 
TIP AFTERSCHOOL ÎN LOCALITATEA SĂUCEŞTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”. 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Având în vedere că la data de 21 septembrie 2021 expiră 
Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00031510400558 din 06.03.2017 încheiat între UAT 

Comuna Săucești și  AFIR pentru proiectul “ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE CENTRU TIP AFTERSCHOOL ÎN 
LOCALITATEA ŞAUCEŞTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, și luând în considerare faptul că 

avizele și autorizațiile necesare funcționării obiectivului necesită o perioadă mai îndelungată de obținere 

datorită situației generate de pandemia Covid-19, comunicarea și transmiterea actelor către avizatori 
fiind dificilă datorită volumului mare de documente care trebuie transmise către aceștia, este necesară 

și oportună prelungirea contractului menționat și implicit a scrisorii de garanție pentru o perioadă de 3 
luni de zile, mai exact până la 21.09.2021. Luând în considerare aspectele sus-precizate, consider 

necesar și oportun prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dvs. spre dezbatere și adoptare în 
forma prezentată..  

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Rog comisia de specialitate să prezinte avizul 

proiectului de hotărâre. Comisia 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 12 voturi ,,pentru” din cei 12 consilieri prezenți, din 

totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Având în vedere votul exprimat și cvorumul necesar 

aprobării ordinii de zi,  îl rog pe dl Primar să prezinte proiectul de hotărâre înscris pe suplimentarea 

ordinea de zi.” 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul sportiv Siretu Săucești, 

a Bazei sportive Siretu, bun care aparține domeniului privat al UAT Comuna Săucești.” 

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 CHELARU MIHAI X   

8 PICHIU CONSTANTIN X   

9 IANCU CRISTIAN X   

10 URECHE GABRIEL-IULIAN X    

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   
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Având în vedere că în anul 2020 a fost înființat Clubului sportiv Siretu Săucești, instituție de drept 
public în subordinea Consiliului Local Săucești, prin HCL nr. 06/2020, și ca urmare a relaxării restricțiilor 

impuse de epidemia de SARS COV2, este necesară organizarea administrării activității sportive la nivelul 

comunei Săucești.  
Luând act de faptul că sediul social al Clubului sportiv se află la Baza sportivă Siretu, este necesară 

încheierea unui contract de administrare pentru baza sportivă menționată, în scopul desfășurării 
activităților instructiv-educative/antrenamente, competiții și manifestări specifice, dar cu respectarea 

măsurilor de prevenire și răspândire a virusului COVID-19, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe 
care îl supun dvs spre dezbatere și adoptare. 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,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 12 voturi ,,pentru” din cei 12 consilieri prezenți, din 

totalul de 15 consilieri în funcție. 
Nemaifiind alte discuții, dl Președinte de ședință Pichiu Constantin declară lucrările ședinței de 

astăzi, închise. 

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

 
 
 
 
 

            Președinte de ședință,                           Secretar general, 
        Pichiu Constantin                                             Gavril Heracleea-Ioana 
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