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

25 februarie 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. 93/18.02.2021, 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, precum și delegatul 

sătesc. 
 

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 OCHIANĂ FLORIN ✓  

9 PICHIU CONSTANTIN ✓  

10 POPOVICI POMPILICĂ ✓  

11 STANCIU FLORIN-VIOREL ✓  

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA ✓  

13 URECHE GABRIEL-IULIAN ✓  

14 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN ✓  

15 CHELARU MIHAI ✓  

16  CIOCOIU IULIAN ✓ DELEGAT SĂTESC 
 

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. 
Dl Primar: Bună ziua. Prin dispoziția nr.  93/2021 a fost convocat Consiliul local în ședință 

ordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 
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1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie 
– aprilie 2021. 

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 decembrie 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 
anul 2021 ce se va executa de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 și a Legii 272/2004. 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău. 

5. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu  a PUZ pentru investiția: Schimbare 
funcțiune din zonă pentru locuințe și funcțiuni completare în zonă de instituții publice și servicii 
de interes general - loc. Săucești, comuna Săucești, județul Bacău. Beneficiar: SC NOMENTANA 
GROUP SRL. 

6. Diverse. 
Primul proiect al ordinii de zi, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

februarie – aprilie 2021. 
Vă rog să înaintați propuneri. 
Dl consilier local Iancu Cristian îl propune pe dl Pichiu Constantin. 
Dl consilier local Mărgineanu Viorel îl propune pe dl Ghimici Constantin. 
Nemaifiind alte propuneri, se supun la vot cele două propuneri. 
Prima propunere este aprobată cu 10 voturi ,,pentru”, iar cea de-a doua cu 5 voturi 

,,pentru”. Așadar, dl consilier local Pichiu Constantin este președinte de ședință pentru 
următoarele 3 luni calendaristice. 

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: „Supunem la vot proiectele ordinii de zi din 
cadrul ședinței ordinare de astăzi, 25 februarie 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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL 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 Primar: Doresc să suplimentez ordinea de zi cu două proiecte de hotărâre și anume:  
1. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de 

servitute asupra terenului în suprafață de 5 mp, parte din domeniul public al 
comunei Săucești, județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA. 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea structurii de specialitate în domeniul 
urbanismului, amenajarea teritoriului și autorizării lucrărilor de 
construire/desființare la nivelul Comunei Săucești, județul Bacău. 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Supunem la vot cele două proiecte de hotărâre 
de pe suplimentară. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”? 

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

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 
decembrie 2020.” 

Având în vedere Conturile de execuție ale Bugetului Local și ale Bugetului creditelor interne 
la data de 31 decembrie 2020 au fost întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului 

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN 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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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Finanțelor nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite 
de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 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 30 septembrie 2020, vă supun spre 
adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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 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 și cvorumul 

necesar aprobării proiectului de hotărâre,  îl rog pe dl Primar să prezinte cel de-al treilea proiect 
de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes 
local pentru anul 2021 ce se va executa de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 și a Legii 
272/2004.” 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și faptul că, anual acest plan este aprobat prin 
hotărâre de consiliul, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere 
și adoptare. 

Dl consilier local Ghimici Constantin: ,,Ar fi necesare mașini pentru igenizare.” 
Dl Primar: Vor fi zilierii care vor desfășura activităţi cu caracter ocazional. Acest proiect de 

hotărâre va fi supus dezbaterii luna următoare. 

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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN 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  11 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

 
 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Dacă nu mai sunt discuții, 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. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Având în vedere votul exprimat,  îl rog pe dl 

Primar să prezinte cel de-al patrulea proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău.” 
Având în vedere necesitatea modificării structurii organizatorice a compartimentelor din 

cadrul Primăriei Comunei Săucești, în vederea eficientizării activităților aferente, a necesității 
de a dezvolta alte structuri din cadrul Primăriei, în temeiul art. 129 alin. 2 lit. a), art. 402 și art. 
407 din Codul Administrativ, precum și prevederile art. XVI alin. 3 din Legea 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice, și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și 
completările ulterioare, consider prezentul proiect de hotărâre necesar și oportun, drept 
urmare propun următoarele: Transformarea funcției contractuale de execuție de Inspector de 
specialitate I din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism în funcția 
publică de execuție Inspector clasa I, grad profesional Principal, deoarece postul menționat se 
încadrează în condițiile prevăzute de art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
în sensul că participă la elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări 
specifice autorității publice. 

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. 

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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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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. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Având în vedere votul exprimat,  îl rog pe dl 

Primar să prezinte cel de-al cincilea proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 
Dl Primar: ,, Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu  a PUZ pentru investiția: 

Schimbare funcțiune din zonă pentru locuințe și funcțiuni completare în zonă de instituții 
publice și servicii de interes general - loc. Săucești, comuna Săucești, județul Bacău. Beneficiar: 
SC NOMENTANA GROUP SRL.” 

Prin cererea nr. 41/05.01.2021, SC NOMENTANA GROUP SRL solicită aprobarea întocmirii 
PUZ în vederea schimbării funcțiunii terenului din zona pt locuințe și funcțiuni complementare 
în zonă de instituții publice și servicii de interes general pt nr. cadastral 64277. Prin Planul 
Urbanistic Zonal se vor reglementa : regimul economic, indicatorii urbanistici maxim admisibili 
pe loturile existente, rezolvarea circulației rutiere și pietonale, a echipărilor tehnico-edilitare, 
stabilirea condițiilor de construire în zonă. Dotările de interes public: accesul la obiectivul 
propus se face din Strada Nucului și din drumul de exploatare situat pe latura vestică a 
amplasamentului paralel, permițând circulația carosabilă  și pietonală; vor fi prevăzute spații 
de parcare, spații verzi și plantate; racordarea obiectivului la rețelele de alimentare cu energie 
electrică și apă și canalizare existente. Prin studiul de oportunitate se preconizează creșterea 
beneficiului adus comunității prin plata taxelor și impozitelor generate de investiție cât și 
crearea de noi locuri de muncă atât în faza de realizare a investiției cât și după finalizarea și 
recepția obiectivului. Acesta este proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere și 
adoptare. 

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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Dacă nu mai sunt discuții, 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. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Având în vedere votul exprimat,  îl rog pe dl 

Primar să prezinte cel de-al cincilea proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind avizare PUZ în vederea ,,Construire locuințe, 

localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău.” 
Prin cererea nr. 7620/26.10.2020, Popa Cristian-Costel solicită aprobarea extinderii 

intravilanului localității Bogdan Vodă cu suprafața de 8418 mp în vederea realizării obiectivului 
Construire locuințe, localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județ Bacău. Prin Planul 
Urbanistic Zonal se vor reglementa : regimul economic, indicatorii urbanistici maxim admisibili 
pe loturile existente, rezolvarea circulației rutiere și pietonale, a echipărilor tehnico-edilitare, 
stabilirea condițiilor de construire în zonă. Dotările de interes public: accesul la locuințele 
propuse se face din DN2 și din drumul de exploatație situat paralel, permițând circulația 
carosabilă  și pietonală  pentru locatari și autospecialele de intervenție ; vor fi prevăzute spații 
de parcare, spații verzi și plantate; racordarea locuințelor la rețelele de alimentare cu energie 
electrică și apă și canalizare existente; pentru asigurarea apei calde menajere și încălzirea 
spațiilor de locuit s-a propus instalarea unor central termice pe combustibil solid (peleți) sau 
lichid sau instalarea de panouri solare. Prin studiul de oportunitate se propune lărgirea 
drumului de exploatație situat la vest astfel încât să se obțină un profil de 11 m. 

Acesta este proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 

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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Dacă nu mai sunt discuții, 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. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: În continuare domnul primar prezintă primul 

proiect de hotărâre de pe suplimentarea ordinii de zi. 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de 

servitute asupra terenului în suprafață de 5 mp, parte din domeniul public al comunei Săucești, 
județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA.” 

Având in vedere adresa nr. 9183/22.12.2020 transmisă de către S.C. Ena Electric SRL, 
prin care se solicită transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA, a terenului 
în suprafață de 5.00 mp, parte din domeniul public al Comunei Săucești, județul Bacău, în 
vederea amplasării unui nr. de 5 stălpi de joasă tensiune de tip SE 10 și SE4, conform 
memoriului tehnic și plan de încadrare în zonă prin care este detaliată lucrarea în vederea 
Alimentării cu energie electrică spațiu comercial SC NOMENTANA GROUP SRL. Menționez că 
această investiție este în strânsă legătură cu P.U.Z. – ul pe care l-ati aprobat în sedința de 
astăzi, în scopul construirii sediului unei societăți comerciale, locuințe de serviciu pentru 
salariați și o sală de evenimente. Toate acestea presupun crearea unor noi locuri de muncă și 
implicit generarea de venituri la bugetul local al comunei.  

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Dacă nu mai sunt discuții, 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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN 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. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Ultimul proiect de hotărâre, vă rog! 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind organizarea structurii de specialitate în domeniul 

urbanismului, amenajarea teritoriului și autorizării lucrărilor de construire/desființare la nivelul 
Comunei Săucești, județul Bacău.” 

Structura de specialitate din cadrul Compartimentului ATU, este alcătuită din minim 3 (trei) 
funcționari publici cu atribuții în domeniul  urbanismului, conform fișelor de post, din care cel 
puțin un funcționar public cu studii superioare tehnice în domeniul arhitecturii/urbanismului 
sau asimilate, de regulă având profesia de arhitect/inginer și este organizată în scopul 
autorizării executării lucrărilor de construcții. Atribuţiile arhitectului-şef, vor fi îndeplinite de 
către un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, de regulă absolvent de 
studii superioare tehnice/juridice și a cursurilor de formare profesională continuă de 
specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, 
organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu. 

În scopul simplificării accesului cetățeanului la actul de autoritate, funcționarii publici din 
cadrul structurii de specialitate îndeplinesc următoarele atribuții principale: persoana cu 
atribuții în emiterea Certificatelor de urbanism și a adeverințelor de amplasare a terenurilor în 
intravilanul/extravilanul satelor componente ale Comunei Săucești, în raport cu documentațiile 
urbanistice aprobate; persoana cu atribuții în emiterea Autorizațiilor de construire/desființare, 
emiterea avizelor/branșamentelor specifice și recepția lucrărilor; persoana cu atribuții în 
verificarea și corelarea propunerilor de emitere a Certificatelor de Urbanism cu Planul 
Urbanistic General al comunei respectiv cu PlanurileUrbanistice Zonale, gestionarea, evidenţa 
şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum și obținerea 

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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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avizelor/acordurilor/punctelor de vedere emise de instituțiile abilitate aferente 
proiectelor/investițiilor având ca beneficiar UAT  Comuna Săucești. 

Acesta este proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Dacă nu mai sunt discuții, 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. 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: La punctul ,,diverse” dacă sunt discuții? 
Dl Primar aduce la cunoștință și dă citire cererii depusă de dl Zaharia Dumitru Ciprian 

înregistrată sub nr. 1708/25.02.2021, cu privire la participarea la CNOR (Campionatul Național 
de Off – Road), eveniment ce se va desfășura în aer liber cu respectarea măsurilor de 
distanțare socială, în perioada 22.04-25.11.2021. Consider că este bun augur și suntem mândri 
că vor reprezenta comuna în concursuri de acest gen care se vor desfășura la nivel național. 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Dacă nu mai sunt discuții?” 
Dl Ghimici Constantin: ,,Referitor la legitimațiile consilierilor locali?” 
Dl Primar: ,,În următoarea ședință va fi supus spre aprobare proiectul de hotărâre în acest 

sens.” 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: ,,Dacă nu mai sunt discuții?” 
 
 
 
 
 

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 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MĂRGINEANU VIOREL – FLORINEL  X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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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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