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

27.07.2021 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările  ulterioare s-a convocat în ședință extraordinară 
de lucru, Consiliul Local, prin Dispoziția nr. 239/2021 emisă de Primarul Comunei Saucești. 

D-nii consilieri au fost convocați în conformitate cu prevederile art. 134 alin.(3) lit. a) și 
alin.(5) din Codul administrativ, în termenul calculat conform art. 181 din Codul de procedură 
civilă.  

În sală sunt prezenți 12 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție.  
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Aparteneța 
politică 

Prezența în 
cadul ședinței 

1 ALBU CRISTINA PSD AB. MOTIVAT 

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA PSD AB. MOTIVAT 

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE PSD ✓  

4 CHELARU MIHAI PSD ✓  

5 GEANGU NICULAE PNL ✓  

6 GHIMICI CONSTANTIN USR ✓  

7 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN PSD ✓  

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN PSD ✓  

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL PNL ✓  

10 OCHIANĂ FLORIN PSD ✓  

11 PICHIU CONSTANTIN PSD ✓  

12 POPOVICI POMPILICĂ PSD ✓  

13 STANCIU FLORIN-VIOREL PNL AB. MOTIVAT 

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA PSD ✓  

15 URECHE GABRIEL-IULIAN USR ✓  

16 Ciocoiu iulian Delegat sătesc ✓  
 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin.(5) lit. a. și a Regulamentului de organizare și 
funcționare, modalitatea de exprimare a votului deschis se va face prin ridicarea mâinii. 

De asemenea, în conformitate cu art. 227 și art.228 din OUG nr. 57/2019. întrebăm 
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 continuare, Secretarul general întreabă doamnele și domnii consilieri dacă au observații 

la procesul  verbal al ședinței anterioare. Se supune la vot procesul verbal din data de 24 iunie 
2021. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.  

În baza art. 123 alin.(4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dna Secretar 
general acordă cuvântul d-lui Președinte de ședință care asigură asistența că va conduce 
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lucrările ședinței de astăzi cu respectarea prevederilor Codului administrativ și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Săucești. 

Dl președinte de ședință: Bună ziua, declar deschise lucrările ședinței de astăzi 

și în continuare dau cuvântul dlui Primar pentru a prezenta ordinea de zi. 

Dl Primar: Mulțumesc dl președinte. Prin Dispoziția nr. 239/2021 s-a  convocat 

în ședință ordinară de lucru Consiliul local al Comunei Săucești, pentru următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, 

județul Bacău, la data de 27 iulie 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 
30 iunie 2021.   

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău. 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021 organizarea 
structurii de specialitate în domeniul urbanismului, amenajarea teritoriului și 
autorizării lucrărilor de construire/desființare la nivelul Comunei Săucești, județul 
Bacău. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Săucești 
la  finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a  persoanei cu handicap, 
pentru anul 2021. 

 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de comodat 

între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și SC Data Serv Accounting SRL. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării 
obiectivului de investiție: ,,Eficiență energetică în iluminat public în comuna 
Săucești, județul Bacău”. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării 

obiectivului de investiție: ”Modernizare infrastructură de acces agricolă in comuna 
Saucesti, judetul Bacău”. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru investiția Construire 
locuințe amplasat în localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău 
Beneficiar: Popa Cristian-Costel. 

10. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de 
membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea 
Actului Constitutiv și a Statutului acesteia. 

 
11. Prezentarea Raportului privind activitatea defășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestru I (ianuarie – iunie) 
2021. 

12. Diverse. 
 

Dl președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este 
„pentru?”Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 consilieri 
locali prezenți. 
Dl Primar: După cum v-a fost adus la cunoștință, avem și suplimentare la 
ordinea de zi, după cum urmează: 
 

13. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului  privind organizarea 

stupăritului pe raza comunei Săucești, județul Bacău. 

14. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 
pentru semestrul II al anului 2021, modul de înscriere a datelor şi stabilirea măsurilor 
pentru eficientizarea acestei activităţi.   

 
15. Proiect de hotărâre privind  avizarea de principiu  a documentației urbanistice 
Actualizare Plan Urbanistic Zonal – Sistematizare, Amenajare și modernizare zona 
centrală Săucești,  comuna Săucești, județul Bacău. 

 
Dl președinte de ședință: Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine 

este „pentru?”Cine se „abține?” ”Împotrivă?”  
Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 12 voturi „pentru” de către cei 

12 consilieri locali prezenți. 
Dna Secretar general informează că avizele consultative emise de comisiile de 

specialitate, sunt  favorabile. 

Dl Primar: Primul punct al ordinii de zi este Proiect de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 27 iulie 

2021.  
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Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și raportului 

de specialitate, cu următoarele precizări: „Este vorba de o rectificare mică, necesară 

achitării unei facturi restante aferente consultanței din proiectul „Centrul tip After 

school”, în scopul depunerii tranșei finale la AFIR Iași. Sperăm în luna august să se 

facă o rectificare pozitivă de către Guvern.” 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct.  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este „pentru?” Cine se „abține?” 
”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl Primar:  Următorul punct al ordii de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Conturilor de execuție ale Bugetului Local și ale Bugetului creditelor interne ale 

Comunei Săucești, județul Bacău la data de 30 iunie 2021.   
Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și 

raportului de specialitate. 
Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 

dacă sunt discuții la proiectele de astăzi, vă rog să ne aduceți la cunoștință.  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este „pentru?” Cine se „abține?” 
”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   
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4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl Primar:  O rugăm pe dna Secretar general să prezite proiectul nr. 3. 
Dna Secretar general: ”Proiectul de hotărâre privind modificarea 

Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău.” În continuare se dă citire proiectului 
de hotărâre, referatului de aprobare și a raportului de specialitate. 

Dna Secretar general: În concluzie, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca 
urmare a examenului de promovare susținut de dna Ungureanu Mihaela din cadrul 
C.TIES, promovare în gradul profesional, a necesității înființării unui post – funcție 
contractuală în cadrul CATU, și nu în ultimul rând, transformarea postului temporar 
vacant al dnei Sava Elena Mădălina – Inspector superior ( vechime 9 ani) într-un 
post cu o vechime inferioară (5 ani), în scopul participării mai multor candidați la 
concursul care urmează a fi organizat pentru ocuparea postului pe perioadă 
determinată.” 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
Dl Primar:  O rugăm tot pe dna Secretar general să prezite și proiectul nr. 4. 

Sunt destul de multe puncte pentru ședința de astăzi și am încercat să le împărțim 
pt a nu fi prea solicitant pentru inițiator, fiind sfârșitul programului de lucru și 
solicitarea psihică până la această oră a fost la cote maxime” 

Dna Secretar general: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
16/2021 organizarea structurii de specialitate în domeniul urbanismului, 
amenajarea teritoriului și autorizării lucrărilor de construire/desființare la nivelul 
Comunei Săucești, județul Bacău. 

Acest proiect a fost inițiat ca urmare a unor modificări legislative nou-apărute, 
dar și ca urmare a HCL privind modificarea organigramei și a statului de funcții. În 
continuare se dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și a 
raportului de specialitate. 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Săucești la  

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a  persoanei cu handicap, pentru 
anul 2021. 
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Dna Secretar general: „Acest proiect a fost inițiat ca urmare a HCJ Bacău și 
în urma unor discuții purtate cu reprezentanții DGASPC. După cum bine știți, 
a mai fost adoptată o hotărâre în acest sens, la insistențele DGASPC Bacău, 
dar fără bază legală. Acum s-a revenit prin HCJ Bacău și am fost obligați să 
inițiem acest proiect de hotărâre, având în vedere că sunt instituționalizate în 
centrele din județul Bacău și persoane (adulți și copii) care au domiciliul, sau 
au avut ultimul domiciliu cunoscut, pe raza comunei Săucești.” 
Dna Secretar general dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare 

și raportului de specialitate. 
Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 

dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
Dna Secretar general: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Contractului de comodat între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și SC Data Serv 
Accounting SRL. Acest proiect a fost inițiat în urma solicitării înaintate de GAL 
Colinele Tutovei, în scopul organizării unor cursuri de antreprenoriat pentru tinerii 
din raza GAL-ului. Având în vedere că uat nu are permisiunea de a încasa efectiv 
tarife pentru folosirea Căminul cultural ca urmare a proiectului depus pentru 
obținerea fondurilor europene, singura variantă de a pune la dispoziția 
organizatorilor un spațiu, este un contract de comodat. S –a luat decizia de a oferi 
un spațiu în Căminul Cultural, (deoarece a fost de curând finalizată și pictura 
electronică interioară)  în scopul promovării acestui deosebit lăcaș cultural. 

Dna Secretar general dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare 
și raportului de specialitate. 
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Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
Dl Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității 

realizării obiectivului de investiție: ,,Eficiență energetică în iluminat public în 
comuna Săucești, județul Bacău”.  

Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și 
raportului de specialitate și face precizarea că este foarte important pentru Comună 
să se continue iluminatul eficient al satelor. „În prezent avem foarte multe lămpi 
vechi, nu cu led, pe care le-am păstrat în urma lucrărilor de modernizare a lămpilor 
pe drumurile principale, și pe care le-am montat în zonele în care nu mai existau 
lămpi sau erau defecte. Sperăm ca în curând comuna noastră să aibă pe toate 
ulițele iluminat modernizat, eficient.” 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   
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6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
Dl Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității 

realizării obiectivului de investiție: ”Modernizare infrastructură de acces agricolă in 
comuna Saucesti, judetul Bacău. Acest proiect a fost inițiat ca urmare a apariției 
Submăsurii 4.3. - Infrastructura de acces agricolă finanțată prin  Programul 
Național de Dezvoltare Rurală,  pe care dorim să o accesăm în scopul modernizării 
drumurilor agricole”. 

Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și 
raportului de specialitate. 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Proiectul următor, vă rog… 
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Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea  PUZ pentru investiția 
Construire locuințe amplasat în localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul 
Bacău Beneficiar: Popa Cristian-Costel. Dvs cunoașteți acest proiect PUZ deoarece 
a fost discutat și analizat în ședința de avizare inițială. În principiu nu au intervenit 
multe schimbări, fapt pentru care dau citire proiectului de hotărâre”. 

Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare și 
raportului de specialitate. 

 
Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 

dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Proiectul următor, vă rog… 
 
Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate 

de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea 
Actului Constitutiv și a Statutului acesteia. Având în vedere că UAT Comuna 
Săucești face parte din membri fondatori ai ADIB, împreună cu alte uat-uri, când 
se propune vreo modificare sau completare a statutului ADIB, inclusiv primirea sau 
retragerea/excluderea membrilor, este necesar ca toți membriiA DIB să adopte 
hotărâri în acest sens.” În continuare, dl Primar dă citire proiectului de hotărâre și 
referatului de aprobare și raportului de specialitate. 
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Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Punctul următor, vă rog… 
Dna Secretar general: Voi prezenta Consiliului local Raportul privind 

activitatea defășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 
pentru semestru I (ianuarie – iunie) 2021. 

Dna Secretar general dă citire raportului întocmit de către Compartimentul 
SPAS. 

Dl președinte de ședință: Propun dlor consilieri să lăsăm punctul ”Diverse” la 
urmă, și să continuăm cu suplimentarea ordinii de zi. Cine este „pentru?” Cine 
se „abține?” ”Împotrivă?” 
 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   
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11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
 
Dl președinte de ședință: Primul proiect de la suplimentare, vă rog… 
  
Dl Primar: „Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului  privind 

organizarea stupăritului pe raza comunei Săucești, județul Bacău. O rog pe dna 
Secretar general să îl prezinte.”  

Dna Secretar general :„Ca urmare a cererii dlui Costache din Comuna Buhoci, 
prin care solicită stupărit în pastoral pe raza comunei noastre, a fost necesară 
inițierea unui proiect de hotărâre în scopul stabilirii unui Regulament cu privire la 
stupăritul temporar sau permanent.” 

Dna Secretar general dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare 
și raportului de specialitate. 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
Dna Secretar general: „Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a 

datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2021, modul de înscriere a 
datelor şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. În acest sens, vă 
informez că începând cu luna iulie a acestui an, evidența în registrul agricol se va face 
doar în format electronic, renunțându-se astfel la formatul letric. Atribuțiile rămân 
aceleași în continuare. 
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Dna Secretar general dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare 
și raportului de specialitate. 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: 
Cine este „pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
 
Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind  avizarea de principiu  a documentației 

urbanistice Actualizare Plan Urbanistic Zonal – Sistematizare, Amenajare și 
modernizare zona centrală Săucești,  comuna Săucești, județul Bacău. Acest proiect de 
hotărâre a fost inițiat ca urmare a necesității de avizare a actualizării acestui PUZ, ca 
urmare a proiectului construire Pieță agroalimentară, Sediu nou de primărie și sensul 
giratoriu. Piața va avea parcare proprie, Afterschool cu parcare proprie ” 

În continuare, dl Primar prezintă planșele cu situația existentă a zonei 
studiate prin proiectul de PUZ nr. 19/2020, precum și reglmentările urbanistice în 
zona menționată, după care dă citire proiectului de hotărâre, referatului de 
aprobare și raportului de specialitate. 

Dl președinte de ședință: Nu avem înscrieri la cuvânt pentru acest punct, dar 
dacă sunt discuții...  

Dl consilier local Mărgineanu: Nu înțeleg de ce drumul acesta nu ține de 
sensul giratoriu. Înțelegem că vor fi modificări la strada IS Sturdza și 1 Decembrie.  

Dl Primar: „Sensul giratoriu va fi aferent lui DC 14, cu cele două bretele. 
Așteptăm și proiectul tehnic al sensului giratoriu. Este un adevărat pericol această 
curbă unde se întâmplă mereu tot felul de accidente din cauza vitezei și a vizibilității 
reduse. Acest sens giratoriu va forța participanții la trafic să reducă viteza la 
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intrarea în girație. Deocamdată sunt simple discuții și ipoteze din partea 
proiectantului, dar totul va depinde și de avizul Poliției rutiere Bacău. Scândurica 
va fi demolată iar în locul ei va fi o aleea, probabil pavată care va lega str. I.S. 
Sturdza, se vor crea parcări în zonă, vor fi amplasate bănci. Conform discuției 
purtate cu proiectanții, la blocuri nu întrunim condițiile de realizare a unor spații de 
parcare. Căminul, Afterschool-ul și piața vor fi legate de parcul din fața noului sediu 
al Primăriei, prin alei pietonale, probabil pavate.” 

Dl consilier Mărgineanu:” Aleea va fi de la case?” 
Dl Primar: Nu, este vorba de terenul de după case, terenul viran unde se va 

face parcul. 
Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este „pentru?” 

Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 
 
Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

2 CHELARU MIHAI X   

3 GEANGU NICULAE X   

4 GHIMICI CONSTANTIN X   

5 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 OCHIANĂ FLORIN X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 POPOVICI POMPILICĂ X   

11 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

12 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri locali prezenți. Dl consilier Iordănescu Alin-Dan se abține, justificând 
că are locuința în zona studiată în acest proiect. Nu a făcut anunțul la 
începutul ședinței deorece acest proiect era înscris în suplimentarea ordinii 
de zi care nu a trecut prin comisia de unde face parte dl consilier. 
Dl președinte de ședință: Următorul proiect vă rog… 
Dl Primar:”Dna Secretar general, vă rog să dați dvs citire raportului SPAS” 
Dna Secretar general prezintă Consiliului local Raportul privind activitatea 

defășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestru 
I (ianuarie – iunie) 2021. 

Dl președinte de ședință: Mulțumim! Cred că am ajuns la punctul ”Diverse” 
Dl Primar: „ Da, la punctul „Diverse” doresc să supun atenției dvs o scrisoare  

de intenție a dlui Demostene Olariu, CEO a unei Organizații Internaționale pentru 
Democrație și Drepturile Omului – IODHR Norway, și îi dăm citire în cele ce 
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urmează, cu mențiunea că acest lucru a fost posibil datorită dlui consilier local 
Ghimici” 

Dna Secretar general traduce scrisoarea dlui consilieri. 
Dl Primar: Dl Demostene Olariu propune acest parteneriat între Fundație și 

UAT Comuna Săucești în scopul atragerii de fonduri norvegiene cu privire la 
dezvoltarea comunei pe ramurile specific conform măsurilor prezentate de 
dumnealor. Granturile disponibile ar fi pe educație, social dar se pare că se pot 
implica și în dezvoltarea infrastructurii de sănătate, cultură, etc.I am transmis 
faptul că atât eu în calitate de Primar cât și Consiliul local suntem interesați de 
aceste granturi și dorim un astfel de parteneriat, urmând ca dânsul să ne comunice 
exact măsurile deschise iar noi să inițiem un parteneriat prin adoptarea unei 
hotărâri în acest sens.” 

Totodată vă informez că școala I.S.Sturdza solicită reparații la magazia de 
lemne si la camera centralei de la Școala din Siretu, unde au fost identificate 
acoperișurile sparte. I-am explicat dnei director că alături de școala Săucești, intră 
și școala Siretu în cele două proiecte de refacere. Scoala Săucești este deja în 
clarificare de cerințe suplimentare. Scoala Siretu va fi depusă până în luna 
octombrie a acestui an, pe fondul de mediu – modernizare și eficientizare 
energetică, dotare. Dar nu se poate începe anul școlar așa, cu pericole iminente. 

Am discutat cu dna director și am rugat-o să ne prezinte un deviz estimative 
ca în luna august, când se pare că vom avea și o rectificare pozitivă din partea 
Guvernului, să alocăm sumele de bani necesare reparațiilor, prin cheltuieli 
complementare. Totodată se solicit și aprovizionarea cu combustibil a școlilor. 

 În cele ce urmează supun atenției dvs o solicitare venită din partea Asociației 
„Ateliere în natură” al cărei reprezentant este d-na Geangalău Marcela din satul 
Bogdan Vodă, care a înființat o școală de vară care se adresează tuturor categoriilor 
de copii. În acest program dna solicit și includerea unui număr de 5 copii din familii 
defavorizate, care vor petrece timpul socializând, recuperând materii, etc. Solicită 
achitarea costurilor aferente fiecărui copil pentru perioada desfășurării acestui 
program, totalizând 5000 lei pentru cei 5 copii (mâncare, material didactice, 
consumabile, etc). 

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea, sub formă de parteneriat 
viitor, care va fi stabilit printr-o hotărâre adoptată în acest sens.   

Dl președinte de ședință: Următorul punct de la „Diverse” vă rog… 
Dl Primar: Avem o solicitare din partea unei societăți italieneENEL ITALIA, 

care vor să investească într-un parc eolian, situate pe amplasamentul fostului parc 
care nu a mai fost finalizat. Acest parc, ca și primul, se întinde pe mai multe hectare 
care apațin comunei Săucești, Berești-Bistrița și Filipești. Pe raza comunei nostre 
se solicita 285 ha, din care 76 pe care vor exista construcții (turbine, drumuri sau 
alte echipamente). Cred că este benefic acest proiect, cel puțin pentru bugetul 
comunei noastre. Turbinele eoliene vor avea înălțime de min 160 m, deci nu va 
afecta pășunatul, dacă vom avea cereri în acest sens” 
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Dl președinte de ședință: „Nefiind alte discuții, declar ședința închisă. Vă 
mulțumim!” 

    
Fapt pentru care am încheiat prezentul process-verbal astăzi, data de mai 

sus, după tehnoredactare a înregistrării audio. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
    OCHIANĂ FLORIN        GAVRIL HERACLEEA-IOANA 
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