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

24.06.2021 

 
Dna Secretar general: „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 ordinară de lucru, Consiliul Local, prin Dispoziția nr. 208/2021 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 14 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție.  
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Aparteneța 
politică 

Prezența în 
cadul ședinței 

1 ALBU CRISTINA PSD ✓  

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA PSD ✓  

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 ✓  
 

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, doresc să întreb doamnele și domnii consilieri dacă au observații la procesul  

verbal al ședinței anterioare. Se supune la vot procesul verbal din data de  26 mai 2021, 
respectiv 4 iunie și 14 iunie 2021.   
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În baza art. 123 alin.(4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dau cuvântul d-lui 
Președinte de ședință, pentru a asigura asistența că va conduce lucrările ședinței de astăzi cu 
respectarea prevederilor Codului administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare 
a Consiliului local Săucești.” 

Dl președinte de ședință Ochiană Florin: ,,Bună ziua. Având în vedere că există cvorumul 
necesar desfășurării ședinței de astăzi dau cuvântul d-lui Primar pentru aprezenta ordinea de 
zi.” 

Dl Primar: ”Bună ziua. Prin dispoziția nr. 208/2021 a fost convocat Consiliul local în ședință 
ordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Săucești  pentru ședința Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 

și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă 

Bacău S.A. din 28.06.2021 

 

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

2. Proiect de hotărâre referitor la revocare unor Hotărârii adoptate de Consiliul 
local al Comunei Săucești, județul Bacău   

 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I; 
 
       3. Proiect de hotărâre pivind acordarea burselor de merit și a burselor sociale 

elevilor din cadrul Școlilor de pe raza comunei Săucești 
 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Se avizează de către comisia I; 
 
      4. Diverse.” 
 

Dl președinte de ședință Ochiană Florin: „Supunem la vot proiectul ordinii de zi din cadrul 

ședinței ordinare de astăzi, 24 iunie 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 procesele verbale 
ale ședințlor anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 
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Ordinea de zi care este aprobată cu 14 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, din 

totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: „Dacă există suplimentări la ordinea de zi, vă 

rog… 

Dl Primar: „Avem 2 suplimentări la ordinea de zi de astăzi, după cum urmează, fapt 

pentru care propun renumerotarea ordinii de zi în sensul că punctul ”Diverse” va avea nr. 6. 

Proiectele de hotărâre sunt următoarele: 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău; 

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

5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de 

servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, 

la nivelul comunei Săucești, judeţul Bacău 

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

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: „Comisiile au fost informate cu privire la 

suplimentarea ordinii de zi? Avizele s-au emis?” 

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 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

11 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

12 OCHIANĂ FLORIN X   
13 POPOVICI POMPILICĂ X   
14 MARGINEANU VIOREL X   
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Dna secretar general:„ Comisiile au fost informate telefonic despre suplimentarea 

ordinii de zi, s-au întrunit și au emis avizele consultative.” 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin:„În acest caz, supunem aprobării dvs 

suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre. Cine este „pentru”? Cine este 

„împotrivă”? Cine se „abține”?” 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: „ Suplimentarea ordinii de zi care este aprobată 
cu 14 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, din totalul de 15 consilieri în funcție. 

Îl invit pe dl Primar să prezinte primul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi, 

astăzi”. 

1. Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului 

legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Săucești  pentru ședința Adunării 

Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 

25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania 

Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021 

      Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, după care îl prezintă: 
„Doamnelor și domnilor consilieri locali,  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin adresa  
nr. 489/18.06.2021.2021, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Săucești sub nr. 5077 din 18.06.2021.2021, arată necesitatea adoptării de către toate 
unitățile administrativ-teritoriale asociate a proiectului de hotărâre privind stabilirea 
limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale 
Comuna Săucești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesele verbale 
ale ședințlor 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 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

11 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

12 OCHIANĂ FLORIN X   

13 POPOVICI POMPILICĂ X   

14 MARGINEANU VIOREL X   
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Apă Bacău S.A., la care Comuna Săucești este acționar și în AGA Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 
 Compania Regională de Apă Bacău S.A. (C.R.A.B.) este operatorul regional la 

nivelul a 70 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu 

prevederile contractului nr. 556/29.11.2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău - ADIB, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale 

membre, contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă și canalizare către S.C. CRAB S.A. Urmare a adoptării actului 

administrativ anterior menționat, a fost încheiat contractul de delegare nr. 

556/29.11.2010, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  și S.C. 

Compania Regională de Apă Bacău S.A, având ca obiect delegarea exclusivă a 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de exploatarea 

sistemelor pubice de alimentare cu apă și canalizare necesare pentru realizarea 

acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării. 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, dispune: 

- la art. 10 alin. (4) că: ”Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în 
condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile 
de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe 
seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi 
publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a pune la 
dispoziţie sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice 
transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale 
privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să 
conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către 
aceasta a mandatului special încredinţat.” 

- la art. 10 alin. (5) că: ”Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în 
condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în 
numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 
alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 
alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor 
şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. 
g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în 
prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.” 

- la art. 27 alin. (3) că: ”Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru operatorii 
cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui 
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contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia 
de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-
teritoriale.” 
O.U.G.  nr.  109/2011  privind  guvernanța  corporativă  a  întreprinderilor 

publice,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  prevede  următoarele: 
- la art. 3 pct. 2 lit.a) că: ”Autoritatea publică tutelară are următoarele 
competențe: 
…… 
2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 
a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-
teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe 
mandatul acestora.” 
Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune 

imperativ următoarele: 
- la art. 8 alin. (3) că: ”Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – 

persoane juridice sunt exercitate și respective îndeplinite de către mandatarii 
acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, 
comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz.” 

- la art. 10 alin. (2) că: ”Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatari, cu 
procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului.” 
În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu 

bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma 

încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către 

mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul 

Constitutiv al S.C. CRAB S.A., atestat de către consilier juridic Luca Monica-Elena sub 

nr. 73/15.05.2020. Actul de reprezentare (mandate) obligă reprezentantul legal 

(mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând 

schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul 

special de reprezentare  este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să 

acționeze numai în limitele acestuia.  

În conformitate cu actele constitutive ale ADIB și ,respectiv S.C. CRAB S.A., și 

în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie s-a identificat necesitatea adoptării 

unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile reprezentantului legal 

al unității administrativ-teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu 

exactitate limitele între care poate fi exercitată atribuția respectivă, fiind astfel 

determinate expres actele sau faptele juridice pentru care este împuternicit 

reprezentantul legal (mandatarul). 
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 Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa 

având ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Săucești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. 

Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Săucești este acționar și în 

AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, motiv pentru care propunem spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Săucești pentru ședința Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 

și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă 

Bacău S.A. din 28.06.2021, fapt pentru care supun dvs spre dezbatere și adoptare 

prezentul proiect de hotărâre”. 

 Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Mulțumim. Dacă sunt discuții cu privire la 

acest proiect de hotărâre? Nefiind discuții, supunem la vot proiectul în forma prezentată. 
Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”? 
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL x   

10 OCHIANĂ FLORIN x   

11 PICHIU CONSTANTIN x   

12 POPOVICI POMPILICĂ x   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA x   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN x   

 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,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 doilea punct al ordinii de zi”. 

      2. Dl Primar: „Proiect de hotărâre referitor la revocare unor Hotărârii adoptate de 
Consiliul local al Comunei Săucești, județul Bacău” 
      Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, după care îl prezintă: 
      „Doamnelor și Domnilor Consilieri, 
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Ca urmare a adresei nr. 16581/2021 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici, referitoare la încălcarea prevederilor legale privind transformarea postului de 

natură contractuală din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului în 

funcție publică,  în conformitate cu prevederile HCL nr. 13/2021, respectiv HCL nr. 

21/2021, responsabilul pe linie de resurse umane din cadrul Compartimentul Buget 

finanțe își asumă eroarea produsă ca urmare a lipsei de analiză aprofundată a 

capitolului aferent funcției publice din Codul administrativ. 

Așadar, HCL nr. 13/2021, respectiv HCL subsecventă, nr. 21/2021 au fost 

adoptate cu nerespectarea prevederilor art. 612, potrivit cărora ”începând cu data de 

01.01.2020 calitatea de funcționar public nu mai poate fi dobândită prin transformarea 

posturilor de natură contractuală…” 

În acest sens, este necesară revocarea HCL sus-menționate, fapt pentru care 

am inițiat în regim de urgență acest proiect de hotărâre care va fi comunicat, după 

adoptare Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Totodată, dau citire și Raportului Compartimentului Buget finanțe și Resurse 

umane: 

„ Având în vedere Adresa nr. 16581/2021 emisă de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, referitoare la încălcarea prevederilor legale privind 

transformarea postului de natură contractuală din cadrul Compartimentului urbanism 

și amenajarea teritoriului în funcție publică,  cf HCL nr. 13/2021, respectiv HCL nr. 

21/2021, responsabilul cu resursa umană din cadrul Compartimentul Buget finanțe își 

asumă eroarea produsă ca urmare a lipsei de analiză aprofundată a capitolului aferent 

funcției publice din Codul administrativ. 

Astfel, HCL nr. 13/2021, respectiv HCL subsecventă, nr. 21/2021 au fost 

adoptate cu nerespectarea prevederilor art. 612, potrivit cărora ”începând cu data de 

01.01.2020 calitatea de funcționar public nu mai poate fi dobândită prin transformarea 

posturilor de natură contractuală…” 
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În acest sens, este necesară revocarea HCL sus-menționate și revenirea în 

postul contractual de execuție  din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea 

teritoriului, a d-lui Andrei Constantin.” 

Dl Primar: „Așadar, se va organiza un concurs pentru funcția publică în cadrul 

Compartimentului urbanism, ocazie cu car estructura va fi completată”. 

  Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Mulțumim. Dacă sunt discuții cu privire la 

acest proiect de hotărâre?  
Dl consilier Ghimici: ”Ați spus că noi deja avem 2 funcționari publici în structura de 

urbanism,iar cea de a treia persoană care este contractual, trebuie să fie funcționar public. 
Dar în urma examenului, nu există riscul ca omul format de noi să piardă postul?” 

Dl Primar: „ Există acest risc. Dar totodată esxistă diferența de aprox 1000 lei la 
salariul între funcția contractuală și cea publică. Important este că cel mai bun va câștiga 
și asta este în interesul comunei” 

Dl consilier Mărgineanu: ” Intră în examen și pierde funcția pe care este?” 
Dl Primar: „El poate opta să rămână contractual în continuare…” 
Nefiind alte discuții, supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este 

„pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”? 
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL x   

10 OCHIANĂ FLORIN x   

11 PICHIU CONSTANTIN x   

12 POPOVICI POMPILICĂ x   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA x   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN x   

 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,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”. 

     3.  Dl Primar: „Proiect de hotărâre pivind acordarea burselor de merit și a 
burselor sociale elevilor din cadrul Școlilor de pe raza comunei Săucești 
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      Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, după care îl prezintă: 
      „Doamnelor și domnilor consilieri locali,  

Având în vedere adresa nr. 568/17.05.2021 înaintată de Școala gimnazială ,,I.S. 
Sturdza” Săucești și înregistrată la Primăria comunei Săucești sub nr. 4044/18.05.2021 cu 
privire la acordarea burselor de merit și a burselor sociale, elevilor școlilor de pe raza comunei 
Săucești, județul Bacău, precum și ca urmare a analizei dosarelor înaintate de către școala 
coordonatoare,  

În baza prevederilor Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, precum și a  
Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2020 privind stabilirea cuantumului burselor școlare de care 
pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din cadrul școlilor de pe raza Comunei Săucești, 
Județul Bacău, precum și lista cu elevii bursieri ale căror merite trebuie recunoscute, consider 
oportun prezentul proiect de hotărâre, inițiat de Primarul comunei  privind acordarea burselor 
de merit  și a burselor sociale elevilor din cadrul Școlilor de pe raza comunei Săucești. 

 Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Mulțumim. Dacă sunt discuții cu privire la 

acest proiect de hotărâre? Nefiind discuții, supunem la vot proiectul în forma prezentată. 
Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”? 

 
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL x   

10 OCHIANĂ FLORIN x   

11 PICHIU CONSTANTIN x   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN x   
 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,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”. 
4. Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău. 

      Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, după care îl prezintă: 
„ Doamnelor și domnilor Consilieri, 
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 În conformitate cu H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prin 

promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad 

superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie 

pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. 

 Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte 

profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea 

post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-

unul de nivel imediat superior. 

 În temeiul celor de mai sus, în luna iunie a anului curent, la nivelul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Săucești s-a organizat examen de promovare în grad 

profesional imediat superior cât și examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut 

un nivel de studii superior a personalului contractual, cu parcurgerea procedurii prevăzute de 

actele normative care reglementează acest domeniu. 

 Potrivit raportului final al procedurii de promovare a personalului contractual întocmit 

de către comisia de examen și înregistrat sub nr. 4649/16.06.2021 precum și sub nr. 

4650/16.09.2021, 2 salariați din personalul contractual au fost declarați admiși de către comisia 

de examen, astfel că se impune modificarea raportului de serviciu al acestora - promovare în 

grad profesional imediat superior celui deţinut precum și prin transformarea postului din statul 

de funcţii în care aceasta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare - ceea ce 

conduce la modificarea structurii funcţiilor publice aprobate de către consiliu şi la necesitatea 

iniţierii prezentului proiect de hotărâre. 

 Totodată, ca urmare a adoptării hotărârii privind revocarea unor hotărâri adoptate de CL 

Săucești, mai exact revocarea HCL nr. 13 și nr. 21, va fi evidențiat postul contractual ocupat de 

dl Andrei Constantin, ca urmare a revenirii la situația inițială anterioară transformării postului 

contractual în funcție publică. 

Față de cele menționate, consider necesar și oportun prezentul proiect de hotărâre pe 

care îl supun dvs. spre dezbatere și adoptare. 

 Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Mulțumim. Dacă sunt discuții cu privire la 

acest proiect de hotărâre? Nefiind discuții, supunem la vot Proiect de hotărâre privind 
modificarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? 
Cine se „abține”? 
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 ALBU CRISTINA x   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA x   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE x   

4 CHELARU MIHAI x   

5 GEANGU NICULAE x   
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6 GHIMICI CONSTANTIN x   

7 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN x   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN x   

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL x   

10 OCHIANĂ FLORIN x   

11 PICHIU CONSTANTIN x   

12 POPOVICI POMPILICĂ x   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA x   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN x   

 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,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 cincilea punct al ordinii de zi”. 
        5.  Dl Primar: „. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea 

produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului 

pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei Săucești, judeţul Bacău” 

      Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre, după care îl prezintă: 
Doamnelor și domnilor consilieri locali, 

Având în vedere adresa nr. 11037/ 17.06.2021 emisă de Consiliul Județean Bacău 

referitor la adoptarea unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor 

locale în implementarea programului pentru școli al României- - Prevederile alin. (6) din art. 

18 al H.G nr. 52/30.01.2019 “Consiliele Judetene si Consiliile Locale colaboreaza si isi distribuie 

responsabilitatile inainte de demararea Programului conform procedurii privind colaborarea si 

distribuirea de responsabilitati intre consiliile locale si consiliile judetene” și în conformitate cu:  

- prevederile alin. (6) din art. 18 al H.G nr. 52/30.01.2019 “Consiliele Judetene si Consiliile 

Locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile inainte de demararea Programului conform 

procedurii privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre consiliile locale si consiliile 

judetene” 

- prevederile pct. 1.5. din anexa nr. 6 la H.G. nr.640/2017 “In situatia adoptarii unei hotarari 

privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia si a contractelor/acordurilor – cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului de catre 

consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor, sau subdiviziunilor 

administrativeteritoriale ale Municipiului Bucuresti, aceste informeaza Consiliul Judetean sau 

Consiliul General al Municipului Bucuresti, dupa caz despre hotararea adoptata, in termen de 

5 zile”. 
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Tinand cond de faptul că Consiliul Judetean Bacău pe parcursul anilor si pana in prezent 

s-a ocupat de organizarea si derularea acestor proceduri de atribuire a contractelor pentru 

achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor, propunem aprobarea neasumarii 

responsabilitatii Comunei Săucești organizarii si derulariii acestor proceduri. 

Avand in vedere faptul ca in cazul in care mai multe unitati administrative teritoriale 

vor adopta neasumarea responsabilitatii organizării și derulării procedurilor, Consiliul Judetean 

va obtine preturi mai avantajoase la achizitia acestor produse, tinand cont de cantitatea 

produselor achizitionate. 

Ca urmare a celor expuse mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care 

Consiliul Local Săucești nu își asumă responsabilitatea organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, 

aferente Programului pentru scoli al Romaniei.  

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Mulțumim. Dacă sunt discuții cu privire la 

acest proiect de hotărâre? Nefiind discuții, supunem la vot Proiectul de hotărâre privind 
neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii 
pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la 
nivelul comunei Săucești, judeţul Bacău. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine 
se „abține”? 
 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL x   

10 OCHIANĂ FLORIN x   

11 PICHIU CONSTANTIN x   

12 POPOVICI POMPILICĂ x   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA x   

14 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  1 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

 
 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: ,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 

,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, din totalul de 15 consilieri în funcție. În continuare, dăm 
cuvântul dlui Primar pentru punctul „Diverse”. 

Dl Primar: „Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că sunt cetățeni care solicită preluarea 
drumurilor private în domeniul public al comunei. Ei nu înțeleg că prin PUZ-urile pe care dânșii 
le-au comandat, au fost stabilite specificații clare în legătură cu aceste drumuri create prin 
PUZ-uri. Astfel, la dl Diumea care este unul dintre solicitanți și care a depus și cerere în vederea 
preluării drumului privat în domeniul public, trebuie să îndeplinească condițiile stabilite prin 
PUZ-ul comandat de dumnealui. Mai exact, drumul creat trebuie să aibă o anumită lățime și 
să fie asfaltat. Dacă dumnealui va îndeplini aceste condiții, uat va putea prelua drumul în 
domeniul public.  

O altă situație despre care vreau să vă vorbesc este proiectul apă și canalizare. Am fost 
înștiințați că nu mai sunt fonduri guvernamentale pentru continuarea acestuia. Trebuie să 
găsim o soluție, deoarece cetățenii așteaptă să fi branșați cât mai curând posibil! Lucrările sunt 
aproape terminate, dar decontarea acestora nu știm dacă se mai face. Vom găsi o soluție și la 
această problemă, cu siguranță! 

Dl Președinte de ședință Ochiană Florin: Mulțumim pentru informare! Dacă sunt subiecte 

de discutat și din partea d-lor consilieri? Nemaifiind alte subiecte de discutat, declarăm ședința 
închisă. 

 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal astăzi, 24 iunie 2021. 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETAR GENERAL, 
         OCHIANĂ FLORIN           GAVRIL HERACLEEA IOANA 
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