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

astăzi,  16 martie 2021 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. (1) lit. a) și art. 134 alin. (4) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare s-a convocat în 
ședință ordinară de lucru, Consiliul Local, prin Dispoziția nr. 131/25.03.2021 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 14 consilieri locali, dl Consilier local Ureche Gabriel – Iulian este 

prezent online, din cei 15 consilieri în funcție și delegatul sătesc, dl Ciocoiu Iulian.  
 

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 ✓ ONLINE 

14 OCHIANĂ FLORIN ✓  

15 POPOVICI POMPILICĂ ✓  

16 CIOCOIU IULIAN ✓ DELEGAT SĂTESC fără drept 
de vot 

 

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 Pichiu Constantin: Domnule Primar, aveți cuvântul. 
Dl Primar: Bună ziua. Prin dispoziția nr.  120/2021 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 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1. si Anexei nr. 

2., parte integrantă din H.C.L. nr. 39/ 2020 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor 

și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 

anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul 

local, aplicabile în anul fiscal 2021. 

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

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din comuna 
Săucești, județul Bacău. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău. 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia II; 
     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității Actualizării  Planului 

Urbanistic Zonal – Sistematizare, amenajare și modernizare zonă centrală Săucești. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău. 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia III; 

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

cadrul ședinței ordinare de astăzi, 16 martie 2021, 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 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  ONLINE   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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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 Pichiu Constantin: Având în vedere votul exprimat, îl rog pe dl 

Primar să ne aducă la cunoștință dacă există suplimentări la ordinea de zi. 
Dl Primar: Nu, nu avem suplimentări la ordinea de zi. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Nefiind suplimentări la ordinea de zi, îl invit pe 

dl Primar să prezinte primul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1. si 

Anexei nr. 2., parte integrantă din H.C.L. nr. 39/ 2020 privind aprobarea indexării nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe 
baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la 
bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021.” 

Legea a prevăzut în mod clar modalitatea depunerii raportului de evaluare de către 
persoanele fizice și persoanele juridice după primul termen de plata din anul de referință, în 
sensul că acesta va produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. În 
cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața 
folosită în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% 
asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015, respectiv 
valoarea impozabilă calculată prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, 
exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp. 

În cazul clădirilor/terenurilor pentru care se datorează taxa pe clădiri/teren în temeiul 
unui contract de concesiune, administrare, folosință cu o durată mai mare de un an, taxa se 
achită în 2 tranșe egale, identic ca în cazul impozitului pe clădiri/teren, respectiv la datele de 
31 martie și 30 septembrie inclusiv, atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor 
juridice. Conform legislației actuale (respectiv Codul fiscal așa cum a fost modificat prin Legea 
nr. 296/2020) și a comunicatului Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației 
(http://www.dpfbl.mlpda.ro/noutati.html) data intrării în vigoare a acestei prevederi este 
01.07.2021. 

Pentru vehiculele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute 
în Codul Fiscal la art. 470, alin. (5) și (6), se acordă competența autorităților locale să 
actualizeze impozitul pentru vehicule în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare 
în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene 
și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile 
minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele 
de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 
Rata de schimb a monedei euro publicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice 
și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației este 4,8740 RON conform 
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2020. 

Având în vedere cele menționate mai sus, compartimentul Taxe, Impozite locale și 
executare silită va propune spre analiză un raport de fundamentare privind modificarea și 
completarea Anexei nr. 1. si Anexei nr. 2. la H.C.L. nr. 39/ 2020. În aceste condiții, propun 
Consiliului Local Săucești spre analiză și aprobare următoarele modificări și completări la Anexei 
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nr. 1. si Anexei nr. 2., parte integrantă din  H.C.L. nr. 39/2020 privind aprobarea indexării 
nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care 
fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021, în forma prezentată. 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: 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 de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la cel de-al doilea 
punct al ordinii de zi”. 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din 
comuna Săucești, județul Bacău.” 

Având in vedere referatul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 
1968/05.03.2021, prin care se aduce la cunoștință necesitatea aprobării unei hotărâri de 
consiliu referitoare la aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din comuna Săucești. 
Menționez că această propunere de hotărâre este în strânsă legătură cu actualizarea planului 
de urbanistic general cât și a întocmirii pe viitor a fiecărui plan urbanistic zonal sau de detaliu 
cât și cu protecția mediului.  

Drept urmare consider prezentul Proiect de hotărâre necesar și oportun și propun 
aprobarea acestuia în forma prezentată.” 

Dl Stanciu Viorel: ,,Suntem în deficit cu spatiul verde pe cap de locuitor? 
Dl Primar: ,,Nu, nu suntem în deficit.” 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Dacă mai 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  ONLINE   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la ultimul punct al 
ordinii de zi”. 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității Actualizării  
Planului Urbanistic Zonal – Sistematizare, amenajare și modernizare zonă centrală Săucești.” 

Aprobarea PUZ-ului – Ridicare restricție temporară de construire pentru obiectivul 
„Sistematizare și amenajare + modernizare zonă centrală Săucești” a avut loc înaintea 
efectuării proiectelor tehnice pentru construirea pieței agro-alimentare, construirea centrului 
de tip after-school, reabilitării și modernizării Căminului Cultural Săucești,  precum și a studiului 
de fezabilitate aferent noului sediu al Primăriei. 

Având în vedere faptul că prin implementarea unor proiecte, finanțate prin fonduri 
europene nerambursabile, precum modernizarea Căminului Cultural Săucești, construirea 
centrului de tip after-school, a pieței agro-alimentare, precum și a noului sediu al Primăriei ce 
urmează a se realiza în imediata apropriere a sediului actual, se pot produce modificări de 
ordin peisagistic, arhitectural și urbanistic, este necesară actualizarea PUZ-ului – Ridicare 
restricție temporară de construire pentru obiectivul „Sistematizare și amenajare + modernizare 
zonă centrală Săucești”. De asemenea, prin implementarea proiectului de construire a sediului 
Primăriei se dorește și amenajarea/sistematizarea terenului prin amenajare unei parcări 
ecologice, a aleilor pietonale și plantarea unor arbori, fapt pentru care am inițiat prezentul 
proiect de hotărâre.” 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: 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  ONLINE   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 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  6 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

 
 

 
,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la cel de-al patrulea 
punct al ordinii de zi”. 

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 

            

 
 

 

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  ONLINE   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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