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PROCES VERBAL 
al ședinței ordinare de lucru al Consiliului Local Săucești, întrunit astăzi,  

20 aprilie 2021 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit.a) 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. 142/12.04.2021 emisă de 
Primarul Comunei Săucești. 

D-nii consilieri au fost convocați în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (2) lit.a) și 
alin. (5) din Codul administrativ, în termenul calculat conform art. 181 din Codul de 
procedură civilă.  

În sală sunt prezenți fizic 14 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție împreună cu 
delegatul sătesc, dl Ciocoiu Iulian. Dl Consilier local Mărgineanu Viorel este prezent online.  

 

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 ✓ ONLINE 

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 ✓  

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: ,,Bună ziua. Având în vedere că există 

cvorumul necesar desfășurării ședinței de astăzi,  supunem la vot procesul verbal al ședinței 
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anterioare, după care dl Primar va prezenta ordinea de zi. Cine este de acord cu procesul 
verbal al ședinței din 31 martie 2021, așa cum v-a fost prezentat? Abțineri? Împotrivă?” 

 

Dl președinte de ședință Pichiu Constantin: Domnule Primar, aveți cuvântul. 
Dl Primar: Bună ziua. Prin dispoziția nr. 142/2021 a fost convocat Consiliul local în 

ședință ordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a bugetului creditelor interne 
pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024. 
        
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I; 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție ale Bugetului Local și ale 
Bugetului creditelor interne ale Comunei Săucești, județul Bacău la data de 31 martie 
2021. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii prin indexare a 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 2022. 
 

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 ONLINE   
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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Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I; 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației  la patrimoniul „Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB pentru anul 2021. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I; 
 
5. Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă familiilor si 
persoanelor care se afla în situații de necesitate deosebite. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I și III; 
 
6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 
pentru semestrul II al anului 2020, modul de înscriere a datelor şi stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia II 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării carții funciare nr. 60802 a comunei 
Săucești, județul Bacău. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia III 
 
8. Prezentarea Raportului de follow-up nr. 436 din 25.03.2021, încheiat de Camera de 
Conturi Bacău. 
 
9. Diverse. 
 

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

cadrul ședinței ordinare de astăzi, 20 aprilie 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   
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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: Îl invit pe dl Primar să prezinte primul proiect 
de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a bugetului creditelor 
interne pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024.” 

Având în vedere adresa nr. 445/17.03.2021 a AJFP Bacău privind repartizarea 
sumelor pentru bugetul anului 2021 și estimări pentru anii 2022-2024; Adresa nr. 
481/01.04.2021 a AJFP Bacău privind repartizarea TVA cheltuieli prevăzute la art. 104 alin 2, 
lit b)-d) din Legea educației naționale pentru buget an 2021 și estimări 2022-2024 și burse, 
repartizare pe trimestre sume defalcate TVA an 2021; Adresa nr. 6441/09.04.2021 a 
Consiliului Județean Bacău prin care ne comunică sumele repartizate prin HCJ nr. 
42/09.04.2021 și HCJ nr. 43/09.04.2021 din unele venituri ale bugetului de stat; Decizia nr. 
150/31.03.2021 a Inspectorului Școlar Județean Bacău; Prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale; Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 
2021. 

Se fundamentează următoarele venituri și cheltuieli pentru anul 2021: 
A. Din veniturile estimate ale secțiunii de funcționare a bugetului local în valoare 

de 6582,80 mii lei formate din: 
Venituri proprii 1650 mii lei 
Cote defalcate din impozitul pe venit 1140 mii lei 
Sume alocate  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 590 mii lei 
Sume alocate de consiliul județean 480 mii lei 
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 1305 mii lei 
Sume defalcate din TVA pentru drumuri 200 mii lei 
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 2470 mii lei 
Subvenții de la bugetul de stat pentru ajutoare încălzire     20 mii lei 
Vărsăminte pentru secțiunea de dezvoltare  -1272,2 mii lei 
Se estimează următoarele cheltuieli: 
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL AL  UAT– TOTAL 6326 

MII LEI 
Capitolul A.51.01.03 - Autorități executive – Total 3008 mii lei 

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   
4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   
7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X ONLINE   
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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• titlul 10 – cheltuieli de personal – total 2016 mii lei 
o nr. salariați   27 
o salarii brute lunare 156 mii lei 
o fond anual salarii  1872 mii lei 
o nr. consilieri locali/delegat sătesc 15 
o indemnizații brute lunare 12 mii lei 
o fond anual indemnizații  144 mii lei 
• titlul 20 – bunuri și servicii – total 600 mii lei 
o furnituri de birou 10 mii lei 
o materiale pentru curățenie 3 mii lei 
o încălzit, iluminat și forță motrice 90 mii lei 
o apă, canal și salubritate 10 mii lei 
o carburanți și lubrifianți 20 mii lei 
o transport materiale 10 mii lei 
o poștă, internet 20 mii lei 
o alte bunuri și servicii 314 mii lei 
o alte obiecte de inventar 40 mii lei 
o deplasări  20 mii lei 
o pregătire profesională 10 mii lei 
o cotizații asocieri 50 mii lei 
o asigurări non-viață 3 mii lei 
• titlul 81 – rambursări credite – total 392 mii lei 
o rate credit CEC-Bank 12 luni x 18,60 mii lei = 224 mii lei 
o rate credit conf. OG 2/2015 4 x 8 mii lei = 32 mii lei 
o rate credit conf. OG 2/2015 4 x 15 mii lei = 60 mii lei 
o rate credit conf. OG 11/2018 4 x 19 mii lei = 76 mii lei 
 
Capitolul A.55.00.00 – tranzacții privind datoria publică – total 268 mii lei 
• titlul 20 – comisioane bancare aferente creditelor – total 24 mii lei 
o comisioane aferente credit CEC-Bank 12 luni x  1,95 mii lei = 24 mii lei 
• titlul 30 – dobânzi aferente creditelor contractate – total 244 mii lei 
o dobânzi aferente credit CEC-Bank = 120 mii lei 
o dobânzi aferente credit conf. OG 2/2015 = 11 mii lei 
o dobânzi aferente credit conf. OG 2/2015 = 14 mii lei 
o dobânzi aferente credit conf. OG 11/201/ = 99 mii lei 
 
Capitolul A.56.07.00 - Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență 

socială pentru persoanele cu handicap – total 150 mii lei 
• titlul 56 – transferuri pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele 

cu handicap = 150 mii lei 
o 12 luni x 12,50 mii lei = 150 mii lei 
 
Capitolul A.61 – ordine publică și siguranță națională – total 282 mii lei 

 subcap. 61.03.04 – Poliție locală total 252 mii lei 
• titlul 10 – cheltuieli de personal – total 252 mii lei 
o nr. salariați   5 
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o salarii brute lunare 21 mii lei 
o fond anual salarii  252 mii lei 
• titlul 20 – bunuri și servicii – total 0 mii lei 

 subcap. 61.05.00 – Protecție civilă și protecția contra incendiilor– total 30 mii 
lei 

• titlul 20 – bunuri și servicii – total 30 mii lei 
 
Capitolul A.65 – învățământ total 20 mii lei 
• titlul 57 – total 20 mii lei din care  
o 20 mii lei tichete sociale pentru grădiniță  

 
Capitolul A.67 – cultură, recreere și religie total 136 mii lei 
• titlul 10 – cheltuieli de personal total 66 mii lei 
o nr. salariați 1 
o salarii brute lunare 5,5 mii lei 
o fond anual salarii 66 mii lei 
• titlul 20 – bunuri și servicii total 10 mii lei 
o cheltuieli cu bunuri și servicii bibliotecă 10 mii lei 
• titlul 59 – alte cheltuieli 60 mii lei 
o susținerea cultelor 60 mii lei 
 
Capitolul A.68 – asigurări și asistență socială total 1116 mii lei 
• titlul 10 – cheltuieli asistenți personali total 500 mii lei 
o nr. asistenți personali ai persoanelor cu handicap 16 
o salarii brute lunare  41,60 mii lei 
o fond anual salarii  500 mii lei  
• titlul 10 – cheltuieli îngrijitori bătrâni total 70 mii lei 
o nr. îngrijitori  2 
o salarii brute lunare  5,8 mii lei 
o fond anual salarii  70 mii lei  
• titlul 57 – indemnizații acordate persoanelor cu handicap total 499 mii lei 
o nr. persoane cu handicap cu indemnizații   30 
o fond lunar indemnizații  41,58 mii lei 
o fond anual indemnizații  499 mii lei 
• titlul 57 – ajutoare încălzire beneficiari de ajutor social total 17 mii lei 
o nr. mediu de dosare  60 
o fond lunar necesar 60x58 lei = 3,48 mii lei 
o fond anual necesar (5 luni) 17 mii lei 
• titlul 57 – ajutoare încălzire populație total 20 mii lei 
• titlul 57 – ajutoare de urgență total 10 mii lei 
Capitolul A.70 – locuințe, servicii și dezvoltare publică total 290 mii lei 
• titlul 20 – bunuri și servicii total 290 mii lei 
o energie electrică iluminat public 150 mii lei 
o servicii întreținere și reparație rețea iluminat public 50 mii lei 
o contribuție la realizarea de rețele electrice noi 90 mii lei   
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Capitolul A.74 – salubritate total 400 mii lei 
• titlul 20 –bunuri și servicii total 400 mii lei 
o colectare curentă deșeuri menajere   340 mii lei 
o taxe pentru fondul de mediu  60 mii lei 
 
Capitolul A.83 – Cheltuieli pășunea comunală total 56 mii 
• titlul 20 – bunuri și servicii total 56 mii lei 
o îngrășământ, servicii de curățire a pășunii 56 mii lei 
Capitolul A.84 – Transporturi total 600 mii lei 
• titlul 20 – bunuri și servicii total 600 mii lei 
o servicii întreținere, reparații și deszăpezire drumuri 600 mii lei 
 
II. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI ȘCOLII I.S. STURDZA SĂUCEȘTI  

- TOTAL 256,8 MII LEI 
Capitolul A.65 – învățământ total 256,8 mii lei 
• titlul 20 – bunuri și servicii 221,80 mii lei  
• titlul 57 – plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale 14 mii lei 
• titlul 59 – burse elevi 21 mii lei 
B. Din veniturile estimate ale secțiunii de dezvoltare ale bugetului local în valoare 

de 5989,20 mii lei formate din: 
• Vărsăminte din secțiunea de funcționare  1272,20 mii lei 
• Utilizarea excedentului anilor anteriori  140 mii lei  pt. obiectivul „Amenajare 

Piață Agroalimentară, sat Săucești, comuna Săucești, jud. Bacău”  
• Sume atrase din fonduri europene 1067 mii lei 
• Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea PNDL 3510 mii lei 
 
se estimează următoarele cheltuieli: 
 
III. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  A BUGETULUI  LOCAL AL UAT TOTAL –  5977 

MII LEI 
Capitolul A.51 - Autorități executive – Total 1027 mii lei 
• (FEADR) Amenajare Piață Agroalimentară, comuna Săucești, jud. Bacău 887 

mii lei 
• (FEADR) Informare publică și platformă online în Comuna Săucești, județul 

Bacău 133 mii lei. 
• Moto unelte 7 mii lei  
 
Capitolul A.65 - Învățământ – Total 460 mii lei 
• (FEADR) Înființare și dotare centru de tip after-school în localitatea Săucești, 

comuna Săucești, județul Bacău total 360 mii lei 
• Eficientizare energetică școala Siretu 100 mii lei 
 
Capitolul A.66 – Sănătate total 20 mii lei 
• Construire dispensar uman 20 mii lei 
 
Capitolul A.67 – Cultură, recreere și religie total 69 mii lei 
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• (FEADR) Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din localitatea 
Săucești, comuna Săucești, județul Bacău total 15 mii lei 

• Centru filantropic sat Siretu 37 mii lei 
• Teren de sport multifuncționale 17 mii lei 
 
Capitolul A.70 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică total 4209 mii lei 
• Modernizare și extindere sistem de iluminat public în comuna Săucești 238 mii 

lei 
• (PNDL2) Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele 

Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău 3893 mii lei 
• Reactualizare P.U.G. 20 mii lei 
• Înființare rețea gaze naturale 58 mii lei 
 
Capitolul A.84 – Drumuri comunale și sătești total 192 mii lei 
• Reparații podețe – 150 mii lei 
• Modernizare DC14 cu sens giratoriu – 42 mii lei 
 
IV. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI ȘCOLII I.S. STURDZA SĂUCEȘTI 

– TOTAL 12,20 MII LEI 
Capitolul A.65 – învățământ total 12,20 mii lei 
• titlul 71 – Echipamente electronice și aparatură birotică 12,20 mii lei  
Din veniturile bugetului creditelor interne în valoare de 159 mii lei formate din: 
V. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE – TOTAL 

159 MII LEI 
Capitolul C.84 – Drumuri comunale și sătești total 159 mii lei 
• Reabilitare si modernizare DC 14 în comuna Săucești, județul Bacău 159 mii 

lei, consider necesar și oportun prezentul proiect de hotărâre”. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect?  
Dl Consilier local Ghimici Constantin: ,,Apreciez bugetul care l-ați făcut, pare un buget 

echilibrat, gândit, lucrat, dar vreau să aduc în atenția dvs. problema asfaltării străzilor din 
satul nostru și mă refer la strada Costișei, str. Rogoazei și a Florilor. 

Dl Primar: ,,Strada Florilor să nu îmi spuneți despre ea! Nu au reușit nici acum să 
înțeleagă că această stradă trebuie cedată în la Primărie pentru a putea intra cu utilitățile.” 

Dl Consilier local Ghimici Constantin: ,,Cei care au fost de acord cu cedarea drumului....” 
Dl Primar: ,,În cei 10,5 km sunteți prinși cu asfaltarea, fără nicio problemă. Toate 

străzile sunt prinse, exceptând domeniul privat.” 
Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot în forma prezentată. Cine este 

,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”? Domnul Mărgineanu? Domnul consilier Mărgineanu nu 
mai este online. Nu va fi luat în considerare la vot.  

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   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. Dl Consilier Mărgineanu Viorel nu mai este prezent 
online, deci nu luăm în considerare votul dumealui. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la cel 
de-al doilea punct al ordinii de zi”. 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție ale Bugetului 
Local și ale Bugetului creditelor interne ale Comunei Săucești, județul Bacău la data de 31 
martie 2021.” 

Aprobarea de către Consiliul Local al comunei Săucești a proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Conturilor de execuție ale Bugetului Local și ale Bugetului creditelor interne ale 
Comunei Săucești, județul Bacău la data de 31 martie2021 – inițiat de Primarul Comunei 
Săucești – este strict necesară, avându-se în vedere prevederile art. 49 alin (12) și (13) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
Conturile de execuție ale Bugetului Local și ale Bugetului creditelor interne la data de 31 
martie 2021 au fost întocmite conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.  
494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite 
de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului 
finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice și reflectă în totalitate situația 
reală a execuției bugetare la data de 31 martie 2021., fapt pentru care 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: 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”?  

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 STANCIU FLORIN-VIOREL X   
11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
13 OCHIANĂ FLORIN X   
14 POPOVICI POMPILICĂ X   

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   
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 

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

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii prin indexare a 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 2022.” 

Potrivit art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 
si completările ulterioare, orice impozit sau taxă locală, care constă într-o anumită sumă în 
lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, se indexează anual, până la data 
de 30 aprilie, de către de către consiliul local, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Excepțiile de la aceste prevederi sunt relatate 
în art. 491 alin. (2) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare, astfel: sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) 
se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi 
lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi 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 şi 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 Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 
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 Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea stabilirii prin indexare a 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 2022. 

Dna consilier juridic Lupu Ștefana o sa vorbească despre acest proiect de hotărâre. 
Dna consilier juridic Lupu Ștefana: ,, Bună ziua! Proiectul de hotărâre implică 

modificarea taxei cu 3.6% reprezentând rata indicelui de inflație pe anul 2020. Impozitele se 
aplică începând cu 1 ianuarie 2022. S-a introdus datorită modificării Codului fiscal la scutiri 
50% pentru un utilaj agricol. Ați aprobat în aprilie o hotărâre de modificare a regulamentelor, 
fiind integrată în actuala hotărâre care se va aplica pe anul 2022. Dacă aveți întrebări? 

7 CHELARU MIHAI X   
8 PICHIU CONSTANTIN X   
9 IANCU CRISTIAN X   
10 STANCIU FLORIN-VIOREL X   
11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

13 OCHIANĂ FLORIN X   

14 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Dl Consilier local Ghimici Constantin: ,,La primul punct care l-ați prezentat. Mărirea cu 
2,6? 

Dna consilier juridic Lupu Ștefana: ,,Da, cu 2,6 %. Asta înseamnă indicele de inflație. De 
exemplu daca era o taxa ă de 100 lei, din 2022 va fi 103 lei. Este obligaivitate impusă de 
Codul fiscal articolul 491.” 

Dl Primar: ,, Nu se referă la majorarea pe care Consiliul Local poate să o facă în limitele 
impuse de Codul fiscal. Persoanele care au ajutor social primesc scutire de la plata taxelor pe 
clădiri și terenuri. Venitul minim garantat. Vreau la capitolul care prevede scutirea taxei 
pentru un utilaj agricol, cei care au utilaje să nu voteze. Amendament în cadrul ședinței cu 
privire la scutirea unui utilaj de la plata taxelor. 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Cine este de acord cu amendamentul?” 
Amendamentul este aprobat cu 11 voturi ,,pentru” și 3 ,,abțineri.” 

Dna consilier juridic Lupu Ștefana: ,,Mai există o modificare important și anume la 
clădirile rezidențiale și nerezidențiale proprietarii acestor clădiri nu mai sunt obligați să facă 
raportul de evaluare odată la 5 ani. Se va calcula impozitul pentru partea nerezidențială în 
funcție de declarația proprietarului cu un coeficient de 1% la impozitul pe clădire 
rezidențială, plus 1% impozit, va rezulta pentru clădirea nerezidențială în funcție de 
suprafață.” 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Dacă nu 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”?  

 
,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 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”. 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației  la patrimoniul „Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB pentru anul 2021. 

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 STANCIU FLORIN-VIOREL X   
11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
13 OCHIANĂ FLORIN X   
14 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Prin adresa nr. 2 din 26.03.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - 
ADIB, înregistrată la Primăria comunei Săucești sub nr. 2964 din 09.04.2021, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB a solicitat aprobarea cotizației anuale la 
patrimoniul Asociației, motivat de prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare; Statutul “Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  Bacău – ADIB ”, după cum urmează: conform Anexei nr. 1 la Hotărârea 
AGA ADIB nr. 2 din 26.03.2021 în cuantum de 3000 lei. 

Față de cele menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre.” 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? 

Nefiind alte discuții la acest proiect, îl supunem la vot în forma prezentată împreună cu 
amendamentul 01. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

 
,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți 

și în funcție.”  
 Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: „Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la cel 

de-al cincilea punct al ordinii de zi”. 
Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă 

familiilor si persoanelor care se afla în situații de necesitate deosebite. 
Având în vedere faptul că, solicitantul se află „într-o situație de necesitate deosebită 

și/sau de dificultate” generată de starea financiară, materială și/sau de sănătate, se găsesc 
la un moment dat în  imposibilitatea de a procura medicația sau tratamentul care poate pune 
în pericol sănătatea și viața beneficiarului, sau cheltuielile generate de un eveniment (deces) 
depășesc sau duc la destabilizarea financiară a persoanei/familiei considerăm că, este 
necesar și oportun ca ajutorul fiind prin natura sa „de urgență”, odată justificată aceasta, să 
se acorde fără condiționare. Ajutoarele de urgenţă se stabilesc în bani sau în natură şi 
reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viaţă, pentru 
depășirea unei situații de dificultate, pentru susţinerea familiei şi copilului, promovării şi 

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 STANCIU FLORIN-VIOREL X   
11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

13 OCHIANĂ FLORIN X   

14 POPOVICI POMPILICĂ X   
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garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale.  

 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în 
situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, altele decât cele cuprinse în asigurările 
obligatorii, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin 
hotărâre a consiliului local, în limita prevederilor bugetare anuale, pentru aceeaşi 
familie/persoană o singură dată pe an. Acordarea ajutorului de urgență persoanei/familiei 
aflate în dificultate nu este condiționată de plata la zi a datoriilor la bugetul local. 

Personalul de specialiate din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială verifică și 
confruntă datele înscrise în cerere cu actele doveditoare și va efectua ancheta socială. Prin 
ancheta socială se va constata situaţia de necesitate sau după caz situaţia de urgenţă în care 
se află familia sau persoana singură. În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele 
necesare întocmirii dosarului sau informaţiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se 
consideră că persoana/ familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă. 

Luând act de cele menționate, consider necesar proiectul de hotărâre privind 
reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă familiilor si persoanelor care se afla in situatii 
de necesitate deosebite. 

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 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la următorul punct 
al ordinii de zi”. 
 Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020, modul de înscriere a datelor şi stabilirea 
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

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 STANCIU FLORIN-VIOREL X   
11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
13 OCHIANĂ FLORIN X   
14 POPOVICI POMPILICĂ X   
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 Dna Secretar general: ,, Având în vedere prevederile H.G. nr. 218/2015 privind 
registrul agricol pentru perioada 2015-2019 și prevederile art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 
289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2015 – 2019, ce stipulează: ,,semestrial, în ședința consiliului local, prin grija 
primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, 
se stabilesc măsurile pentru eficientizarea acestei activități.” 

Conform ,,Normelor tehnice de completare a registrului agricol”, acesta se constituie 
ca document oficial de evidență primară în care se înscriu date privind: 
 - componența gospodăriei/ exploatației agricole fără personalitate juridică; 
 - terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele; 
 - modul de utilizare a suprafețelor agricole privind suprafața arabilă cultivată cu principalele 
culturi; 
 - suprafețele de teren necultivate; 
 - suprafața cultivată în sere și solarii; 
 - suprafața cultivată cu legume; 
 - numărul pomilor; 
 - alte plantații pomicole aflate în terenuri agricole; 
 - evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea 
gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, care au domiciliul în localitate 
și/sau în proprietatea unităților cu personalitate juridică care au activitate pe raza localității; 
- utilaje pentru agricultură și silvicultură; 
- mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică; 
 - aplicarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi. 

Ca urmare a Raportului întocmit de Compartimentul Evidență agricolă și cadastru, 
referitor la înscrierea datelor aferente semestrului II al anului 2020, precum și propunerea de 
măsuri în vederea eficientizării acestei activități, supun spre analiză și aprobare proiectul de 
hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I 
al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, cu mențiunea că 
în format letric se fac încă actualizări, dar în semestrul al II lea, registrul agricol va fi ținut 
doar în format electronic. Sperăm că până la 1 iulie să se finalizeze și recensământul agricol 
care va debuta în luna mai, ocazie cu care vom avea o evidență completă asupra terenurilor 
recenzate.  
    Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: „Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? 
Nefiind discuții la acest proiect, supunem la vot proiectul de hotărâre 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 CHELARU MIHAI X   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la următorul 
punct”. 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării carții funciare nr. 60802 a 
comunei Săucești, județul Bacău.” 

La data de 15.02.2021, dl. Munteanu Viorel, în calitate de moștenitor al def. Lăcătușu 
Gheorghe – titular al T.P. nr. 26440/1994, a înaintat o adresă prin care sesizează 
neconcordanțe între suprafața de teren prevzătă în T.P. nr. 26440/1994 în sensul în care: 
potrivit T.P. în T 71 P 582/6 suprafața de teren restituită este de 90400 m.p., iar conform 
măsurătorilor în teren este de 84200 m.p. Totodată, dl Munteanu Viorel precizează că, în 
urma discuțiilor purtate cu reprezentanții OCPI Bacău, s-a constatat că este necesară 
corectarea planului de intabulare aferent suprafeței înscrise în cartea funciară nr. 60802 a 
comunei Săucești. De asemenea, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
a procedat la analizarea documentației inițiale de înscriere în cartea funciară și a constatat că 
geometria terenului intabulat în CF nr. 60802 se suprapune în partea de nord-vest cu terenul 
situat în T 71 P 582/2, încălcând astfel dreptul de propritate al moștenitorilor T.P. nr. 
26440/1994. 

Având în vedere solicitarea dlui Munteanu Viorel se propune rectificarea cărții funciare 
nr. 60802 conform planului de amplasare și delimitare a imobilului în vederea înregirii 
proprietății moștenitorilor TP nr. 26440/1994. Prin rectificarea cărții funciare nr. 60802 nu se 
va proceda la diminuarea propriu-zisă a islazului comunal întrucât la momentul finzalizării 
procesului de înregistrare cadastrală sistematică efectuată în cadrul programului PNCCF, 
suprafața de 5721 m.p. se va recupera în punctul numit Cotul Morii – există suprafață de 
teren suplimentară ce poate fi utilizată ca islaz comunal, suprafață neînregistrată în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Astfel, supun dvs spre dezbatere și adoptare 
prezentul proiect de hotărâre. 

    Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: „Dacă sunt discuții cu privire la acest 
proiect? Nefiind discuții la acest proiect, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

8 PICHIU CONSTANTIN X   
9 IANCU CRISTIAN X   
10 STANCIU FLORIN-VIOREL X   
11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

13 OCHIANĂ FLORIN X   

14 POPOVICI POMPILICĂ X   

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   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la următorul 
punct”. 
        Dl Primar: ,,Prezentarea Raportului de follow-up nr. 436 din 25.03.2021, încheiat de 
Camera de Conturi Bacău. 

Prin Decizia nr. 51/1 din 30.03.2021, se acordă prelungirea până la data de 
30.06.2021 a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 51 din 
21.01.2019, referitoare la stabilirea, întinderea și încasarea debitelor datorate bugetului local 
de către agenții economici care desfășoară activități de exploatări de balastieră pe raza 
Comunei Săucești. Ulterior stabilirii și întinderii debitelor, s-a procedat la notificarea agenților 
economici care desfășoară activități de exploatări de balastieră, iar aceștia au contestat în 
instanță notificările de plată.  Având în vedere că litigiile s-au finalizat de curând,  UAT 
Comuna Săucești a solicitat instanței de judecată eliberarea copiilor legalizate a sentințelor 
civile, urmând să procedăm la recuperarea debitelor în consecință, dar nu mai târziu de 
30.06.2021.”  

Acesta este Raportului de follow-up pe care vi l-am prezentat, urmând ca după 
aprobarea procesului verbal să transmitem un extras către Camera de Conturi Bacău.” 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin:„ La punctul „Diverse” dacă sunt discuții?  
Nemaifiind alte discuții, dl Președinte de ședință Pichiu Constantin, declară lucrările ședinței 
de astăzi, închise. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal, astăzi 20 aprilie 2021. 
 

 
 

 

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

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 CHELARU MIHAI X   

8 PICHIU CONSTANTIN X   

9 IANCU CRISTIAN X   

10 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
13 OCHIANĂ FLORIN X   
14 POPOVICI POMPILICĂ X   
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