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

astăzi,  04 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. 183/02.06.2021 
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 ✓ ONLINE 

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL ✓ LIPSEȘTE 

8 CHELARU MIHAI ✓  

9 PICHIU CONSTANTIN ✓  

10 IANCU CRISTIAN ✓  

11 STANCIU FLORIN-VIOREL ✓ LIPSEȘTE 
MOTIVAT 

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA ✓  

13 URECHE GABRIEL-IULIAN ✓ ONLINE 

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 Ochiană Florin: ,,Bună ziua. Având în vedere că există cvorumul 

necesar desfășurării ședinței de astăzi, o rog pe dna Secretar general să prezinte ordinea de 
zi deoarece dl Primar nu este prezent, fiind la o ședință în Bacău.” 
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Dna Secretar general: Bună ziua. Prin dispoziția nr.  183/2021 a fost convocat de îndată 
Consiliul local în ședință extraordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 

1. ,,Proiect de hotărâre privind  declararea unui bun de uz și de interes public local și 
atestarea acestuia ca aparținând domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități organizat cu ocazia  
,Zilei Eroilor” în Comuna Săucești, județul Bacău. 

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul 
Bacău, la data de 04.06.2021. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău. 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I. 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: „Supunem la vot proiectele ordinii de zi din 

cadrul ședinței extraordinare de astăzi, 04 iunie 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 13 voturi ,,pentru” din cei 13 consilieri prezenți, din 

totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Având în vedere votul exprimat și cvorumul 

necesar aprobării ordinii de zi,  o rog pe dna Secretar general să prezinte primul proiect de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 

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 ONLINE   

7 CHELARU MIHAI X   

8 PICHIU CONSTANTIN X   

9 IANCU CRISTIAN X   

10 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

11 URECHE GABRIEL-IULIAN X ONLINE   

12 OCHIANĂ FLORIN X   

13 POPOVICI POMPILICĂ X   

mailto:primariasaucesti@gmail.com


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA SĂUCEȘTI 

Str. 1 Decembrie nr.101, cod poștal 607540;  

telefon: 0234 215131; fax: 0234215218;  

e-mail: public@primariasaucesti.ro 

 

Nr. exemplare 1 

Pagini  5 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

 
 

Dna Secretar general: ,, Proiect de hotărâre privind  declararea unui bun de uz și de interes 
public local și atestarea acestuia ca aparținând domeniului public al comunei Săucești, județul 
Bacău.” 

Având în vedere faptul că în data de 30.12.2020 a fost recepționat imobilul construcție 
Afterschool Săucești, este necesar ca și acest imobil să fie înscris în domeniul public al comunei. 
Menționez faptul că imobilul a fost construit de asemenea  pe teren aparținând domeniul  public 
al comunei, așa cum figurează și în HG nr. 302 /2012 urmând să fie inventariat conform 
prevederilor legale în vigoare. Ca urmare a faptului că decontarea ultimei tranșe de bani de 
către AFIR se efectuează ulterior înscrierii imobilului sus-menționat în inventarul domeniului 
public al comunei, este necesar să fie adoptată o hotărâre a CL Săucești privind declararea 
bunului de uz și de interes public local, urmând să fie transmis la Ministerul Dezvoltării și 
Administrației publice un nou proiect de hotărâre de guvern în scopul emiterii unei noi hotărâri 
de guvern. Drept urmare, a fost inițiat acest proiect de hotărâre în scopul introducerii în 
domeniul public a suprafețelor achiziționate.  

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,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 13 voturi ,,pentru” din cei 13 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Având în vedere votul exprimat și cvorumul 

necesar aprobării ordinii de zi,  o rog pe dna Secretar general să prezinte al doilea proiect de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 

Dna Secretar general: ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități 
organizat cu ocazia  ,Zilei Eroilor” în Comuna Săucești, județul Bacău.”. 

Având în vedere prevederile Legea nr. 379/2003 privind comemorarea eroilor neamului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că relaxarea măsurilor 

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 ONLINE   

7 CHELARU MIHAI X   

8 PICHIU CONSTANTIN X   

9 IANCU CRISTIAN X   

10 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

11 URECHE GABRIEL-IULIAN X ONLINE   

12 OCHIANĂ FLORIN X   

13 POPOVICI POMPILICĂ X   
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adoptate referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, propun 
următorul program de activități în scopul desfășurării Zilei naționale a Eroilor. Astfel, activitățile 
de comemorare se vor desfășura cu sprijinul preoților din Comuna Săucești, conform anexei 
proiectului de hotărâre, în data de 10 iunie, în intervalul orar 10-13.30, constând în efectuarea 
slujbelor de comemorare, depunerea de coroane și jerbe precum și înmânarea unor pachete 
comemorative veteranilor și văduvelor de veterani, respectiv bătrânilor prezenți la aceste 
activități. Sunt invitați să participe la aceste activități reprezentanți ai instituțiilor de pe raza 
Comunei Săucești, fiind invitat special dl Enache Neculai din satul Săucești, singurul veteran 
de război în viață, căruia propunem să îi fie înmânată o plachetă comemorativă. Acesta este 
proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,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 13 voturi ,,pentru” din cei 13 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. 
 Președinte de ședință Ochiană Florin: Având în vedere votul exprimat, o rog pe dna 

Secretar general să prezinte ultimul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 

Dna Secretar general: ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al 
comunei Săucești, județul Bacău, la data de 04.06.2021.” 

Având în vedere depășirea încasărilor prognozate la unele venituri ale bugetului local, 
pentru încheierea proiectului derulat cu finanțare din fonduri europene „Informare publică și 
platformă online în comuna Săucești, județul Bacău” precum și pentru asigurarea fondurilor 
necesare funcționării curente a căminului cultural după încheierea proiectului „Modernizarea, 
renovarea și dotarea căminului cultural în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul 
Bacău”, este necesar și oportun inițierea prezentului proiect de hotărâre cu privire la 
rectificarea bugetului pe anul 2021 la data de 04 iunie 2021 în scopul asigurării creditelor 

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 ONLINE   

7 CHELARU MIHAI X   

8 PICHIU CONSTANTIN X   

9 IANCU CRISTIAN X   

10 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

11 URECHE GABRIEL-IULIAN X ONLINE   

12 OCHIANĂ FLORIN X   

13 POPOVICI POMPILICĂ X   
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bugetare necesare plăților cheltuielilor astfel încât să nu se înregistreze plăți restante și 
arierate. Ca urmare a faptului că încasările au fost depășite cu 23 000 lei în prima parte a 
anului față de estimările făcute de compartimentele de resort și luând act de suma de  12000 
lei – fonduri rambursate din cheltuielile efectuate cu proiectele din fonduri europene * Cămin 
cultural și Afterschool), propunem următoarele: 

Suma de 12000 lei în scopul achitării ultimei facturi din cadrul proiectului Informare publică 
și platforma on-line și suma de 23000 lei în vederea contractării unor servicii de wall print 
pentru Cămin Cultural Săucești– proiect recent finalizat și finanțat prin fonduri nerambursabile, 
precum și acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării campionatului de minifotbal ”Cupa 
primăverii”. Acesta este proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,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 13 voturi ,,pentru” din cei 13 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. 
Nemaifiind alte discuții, dl Președinte de ședință Ochiană Florin declară lucrările ședinței 

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

 
 
 
 
 

            Președinte de ședință,                      Secretar general, 
        Ochiană Florin                                             Gavril Heracleea-Ioana 

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 ONLINE   

7 CHELARU MIHAI X   

8 PICHIU CONSTANTIN X   

9 IANCU CRISTIAN X   

10 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

11 URECHE GABRIEL-IULIAN X ONLINE   

12 OCHIANĂ FLORIN X   

13 POPOVICI POMPILICĂ X   
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