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

31 martie 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. 131/25.03.2021 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 15 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție și delegatul sătesc, 
dl Ciocoiu Iulian.  

 

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE Prezența în cadrul ședinței 

1 ALBU CRISTINA ✓  

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA ✓  

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE ✓  

4 GEANGU NICULAE ✓  

5 GHIMICI CONSTANTIN ✓  

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN ✓  

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL ✓  

8 CHELARU MIHAI ✓  

9 PICHIU CONSTANTIN ✓  

10 IANCU CRISTIAN ✓  

11 STANCIU FLORIN-VIOREL ✓  

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA ✓  

13 URECHE GABRIEL-IULIAN ✓  

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 16 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.  131/2021 a fost convocat Consiliul local în 

ședință ordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 02/2021 privind 

actualizarea 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 
Avizat comisia III; 
 
2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 13/2021 privind 
actualizarea 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 
Avizat comisia III; 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de colaborare între UAT 
Comuna Săucești și Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bacău în 
vederea furnizării serviciilor specifice Unității Mobile de Intervenție la Domiciliu (U.M.I.D.) 
 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia III; 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea calității de Partener de dezvoltare a Comunei 
Săucești în cadrul Programului ,,Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3” în vederea susținerii 
financiare a administrației publice locale satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni din 
Republica Moldova 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia I; 
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Local al comunei Săucești, județul Bacău. 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia III; 
 
6. Prezentarea Raportului de activitate al Primarului comunei Săucești, județul Bacău pentru 
anul 2020. 
 
7. Diverse. 

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

cadrul ședinței ordinare de astăzi, 31 martie 2021, cu respectarea art. 135 alin. (7) din OUG 

nr. 57/2019. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”? 

 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 
al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
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Ordinea de zi care este aprobată cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, din 
totalul de 15 consilieri în funcție. 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Având în vedere votul exprimat, îl rog pe dl 
Primar să ne aducă la cunoștință dacă există suplimentări la ordinea de zi. 

Dl Primar: Da, sunt și câteva suplimentări la ordinea de zi care nu suportă amânare, 
după cum urmează: 

    8. Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafețe de teren aflate în domeniul 
privat al comunei Săucești, județul Bacău; 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia II; 

9. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de uz și de interes public local și 
trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia I; 
 

10. Proiect de hotărâre privind intabularea imobilelor – terenuri afectate de "Varianta 
ocolitoare a orașului Bacău” aparținând atât domeniului public, cât și domeniului privat al 
comunei Săucești, județul Bacău în vederea finalizării procedurilor de expropriere 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia II; 

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral al unității 
administrativ-teritoriale comuna Săucești, județul Bacău; 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia III; 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de închiriere a suprafețelor de 
pășune și aprobarea Contractului-cadru de închiriere pentru suprafeţele de pășune aflate în 
domeniul privat al comunei Săucești 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
            Valentin MANEA 
Avizat comisia III; 

 
Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Cine este „pentru”? „Abțineri”? „Împotrivă”?  
Suplimetarea ordinii 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.” 

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Dl Primar: ,, Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 02/2021 
privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău”. 

Având în vedere vidul legislativ existent cu privire la promovarea în grad a 
funcționarilor publici, creat de intrarea în vigoare a Codului Administrativ și ca urmare a 
abrogării unor articole din Statutul funcționarilor publici aprobat prin Legea nr. 188/1999, dar 
și din HG nr. 611/2003,  și în urma discuțiilor purtate cu Serviciul juridic din cadrul Instituției 
Prefectului Bacău, este necesară completarea și modificarea HCL nr. 2/2021 privind 
actualizarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Săucești. 

În urma controlului de legalitate exercitat de către Serviciul juridic din cadrul 
Instituției Prefectului Bacău, s-a discutat procedura care trebuie urmată cu privire la 
promovarea în gradul imediat superior. În acest sens, Serviciul juridic din cadrul Instituției 
Prefectului opiniază că după susținerea probelor de concurs/examen organizat în vederea 
promovării în gradul imediat superior și a întocmirii raportului final al 
concursului/examenului, este necesară supunerea spre aprobare în Consiliul local HCL a 
noilor gradații, iar ulterior emiterea Dispoziției de numire în noul grad profesional, cu efecte 
retroactive, în sensul că plata drepturilor salariale se va face de la data raportului final al 
concursului. Punctul de vedere al Compartimentelor Resurse umane și juridic, așa cum ați 
luat la cunoștință și în cadrul comisiei, este acela că a fost urmată procedura legală și își 
menține opinia până la primirea punctului de vedere de la ANFP. Dar, pentru a nu exista la 
momentul actual interpretări ambigue și considerând că Instituția Prefectului deține expertiza 
necesară și informații cu privire la practica generală, consider necesar și oportun prezentul 
proiect de hotărâre”. 

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

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

mailto:primariasaucesti@gmail.com


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA SĂUCEȘTI 

Str. 1 Decembrie nr.101, cod poștal 607540;  

telefon: 0234 215131; fax: 0234215218;  

e-mail: public@primariasaucesti.ro 

 

Nr. exemplare 1 

Pagini  6 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

6 
 

 
 

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

Dl Primar: ,, Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 
13/2021 privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău. 

Având în vedere discuțiile purtate cu Serviciul juridic din cadrul Instituției Prefectului 
Bacău, cu privire la legalitatea HCL nr. 13/2021 privind actualizarea Organigramei și a 
statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săucești, este 
necesară completarea hotărârii sus-menționate, în sensul descrierii la art.1 a modificărilor 
care urmează a fi realizate după adoptarea hotărârii, mai exact: 

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. 
Față de aspectele discutate și prezentate în comisie, informez consilierii locali că 

solicitarea Instituției Prefectului este considerată pertinentă de către Compartimentul juridic, 
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”?  

 

15 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   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la cel de-al treilea 
punct al ordinii de zi”. 

 
Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţii de 

colaborare între UAT Comuna Săucești și Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Bacău în vederea furnizării serviciilor specifice Unității Mobile de 
Intervenție la Domiciliu (U.M.I.D.) 

Vă aduc la cunoștință că la aceasta dată în evidențele SPAS Săucești sunt înregistrați 
un număr de 10 copii care dețin certificate de încadrare în gradul de handicap I GRAV-cu 
asistent personal și un număr de 12 copii cu gradul 2 și 3 de handicap, din care 8 cu 
certificat de orientare școlară, care necesită sprijin și îndrumare din partea Unitatii Mobile de 
Intervenție la Domiciliu. 

Având în vedere faptul că numărul copiilor cu cerințe speciale este mare, conform 
Legii nr. 272/ 2011 a asistentei sociale cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 
292/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, consider ca fiind necesară și 
oportună încheierea unei convenții de colaborare cu DGASPC Bacău, fapt pentru care am 
inițiat prezentul proiect de hotărâre.” 

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

 

,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la cel de-al patrulea 
punct al ordinii de zi”. 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 
al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea calității de Partener de dezvoltare 
a Comunei Săucești în cadrul Programului ,,Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3” în 
vederea susținerii financiare a administrației publice locale satul Dubăsarii Vechi, raionul 
Criuleni din Republica Moldova. 
Urmare a solicitării nr. 51/16.03.2021 a Primăriei satului Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni din 

Republica Moldova și înregistrată la Primăria comunei Săucești sub nr. 2240/16.03.2021, prin 

care se solicită susținerea financiară din partea UAT Comuna Săucești pentru realizarea 

proiectului ,,Reabilitare zonă de sport și agrement din satul Dubăsarii Vechi”, este necesară 

alocarea  sumei de 20.000 lei din bugetul local al Comunei Săucești pe anul 2021. 

Alocarea sumelor pentru susținerea proiectelor propuse de către autoritățile 

administrației publice locale din Republica Moldova se poate realiza în baza art. 35^1 din 

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere HCL nr. 60/2017 privind Înfrățirea între Comuna Săucești, județul 

Bacău din România și Satul Dubăsarii Vechi, Raionul Criuleni din Republica Moldova, este 

oportună susținerea financiară a proiectelor inițiate de către administrația publică locală a 

satului Dubăsarii Vechi, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele 

două comunități înfrățite. 

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

proiect? 

Dl consilier local Mărgineanu: „Noi suntem înfrățiți cu cineva din Italia, nu?” 

Dl Primar: „ Da, cu Collecchio. Înfrățirea cu ei a fost aprobată de către Ministerul cu 

atribuții, dar în prezent administrația este schimbată. Din cauza pandemiei, nu am reușit să 

ne întâlnim cu noua administrație și să stabilim un plan de măsuri sau activități reciproc 

favorabile. Prin Collecchio noi putem dezvolta proiecte europene, aplicate direct la Bruxel, pe 

o politică regională. Au fost realizate schimburi culturale, au fost prezenți cu un program 

deosebit la zilele comunei din anul 2019…” 

Dl consilier local Mărgineanu: „Asta ar fi întrebarea mea:„ Care ar fi sprijinul lor 

pentru noi?”  

Dl Primar: „ Deocamdată, cum vă spuneam, nu am ajuns în acel punct. Există 
proiecte europene, granturi, care pot fi accesate doar dacă există un astfel de 
parteneriat. Așa cum și Dubăsarii au nevoie de noi, care suntem în UE, ca să acceseze 
anumite granturi.” 

Dl consilier local Mărgineanu:„ În legătură cu proiectul supus dezbaterii astăzi… ca să 
înțeleg: este o scrisoare de garanție , ei depun un dosar..” 

Dl Primar: „ Dacă obțin finanțare, noi revenim cu un proiect de hotărâre pentru 
susținerea financiară, și în urma adoptării lui, vom vira banii, bineînțeles, având la bază 
documentația din care rezultă că Dubăsarii au obținut finanțarea.” 

Dl consilier local Mărgineanu:„ Deci noi vom vota din nou din câte înțeleg!” 
Dl Primar: „Da, sigur că da! Finanțarea efectivă!” 
Dl consilier local Mărgineanu:„ Am vrut ca să înțeleg! Dacă ei au noroc și obțin 

finanțarea, noi pierdem acești bani!” 

mailto:primariasaucesti@gmail.com


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA SĂUCEȘTI 

Str. 1 Decembrie nr.101, cod poștal 607540;  

telefon: 0234 215131; fax: 0234215218;  

e-mail: public@primariasaucesti.ro 

 

Nr. exemplare 1 

Pagini  6 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

9 
 

Dl Primar: „ Trebuie să îi ajutăm și pe confrații noștri!” 
Dl consilier Ghimici: „ Cu tot respectul pentru frații noștri…Eu am fost în campanie 

electorală în septembrie și m-am confruntat în comună cu mari probleme de tip social … și 
nu știu… în special cele de tip social. Cred că avem în comuna noastră oameni foarte săraci, 
care trăiesc de pe o zi pe alta…  

Dl primar:„ Vă rog să nu confundați ședința Consiliului local cu campania electorală! 
Dl consilier Ghimici: „ Eu zic să ne uităm în ograda noastră și să rezolvăm problemele 

noastre!” 
Dna secretar general:„ Dl Ghimici, persoanele respective, dacă îndeplineau condițiile, 

aveau ajutorul oferit de stat.  Clar dețin proprietăți mai multe decât prevede legea, sau au 
conturi bancare, sau alte bunuri… 

Dl Primar:„ Vă rog să veniți cu o listă la compartimentul SPAS să vedem despre ce 
este vorba. Eu consider că ne-am îndeplinit obligațiile legale… Dacă aveți cunoștință despre o 
persoană care din anumite motive nu o avem în evidență, ar fi cazul să știm și să luăm 
măsuri! De asemenea, vă rog să participați la o ședință cu cei de la Legea 416 când îi 
convocăm, să vedeți comportamentul acestora și cum pun problema! Este greu să îi 
controlezi, să îi pui la treabă, să răspundă pentru ce fa…cNu vreau să confundăm programul 
electoral cu ședințele consiliului local! 

Dl consilier Ghimici„ Nu, Doamne ferește!” 
Dna consilier Ungureanu Roxana: „ Este foarte ușor să observi din exterior niște 

treburi și să te pronunți. Eu, de exemplu, sunt la Siretu, între ei de 10 ani, îi cunosc foarte 
bine, și ca persoane și ce pot ei, și consider că cei care sunt foarte săraci sunt foarte săraci 
pentru că asta își doresc ei. Cu cât îi ajuți mai mult, parcă îi ajuți în van. La ei este băutura, 
țigara și cam atât! Nu conta dacă avea 10 lei, luau de 1 leu la copil ceva și de restul își luau 
țigări și băutură Cred că cei care sunt necăjiți își cam merită soarta…  

Dl Primar: În programul cu îngrijirea bătrânilor la domiciliu … erau bătrâni care 
meritau sprijinul nostru și îl apreciau foarte mult… Din păcate, nu mai există finanțare de la 
Guvern și singuri nu putem… Îmi pare rău că v am întrerupt, dar nu cred că se cuvine să 
spuneți că sunt foarte mulți oameni necăjiți în comună și noi nu îi ajutăm!   

Dl consilier Iordănescu:„ Fac și eu o completare printr-un exemplu; Eram într-o zi la o 
discuție cu o persoană de acest fel, și l-am întrebat ce așteptări are de la ziua de mâine. 
Răspunsul lui a fost foarte simplu și direct: Ziua de mâine pentru mine, este o surpriză!” 

Dl Primar: „ Dl Ghimici, îmi cer scuze că v-am întrerupt, vă rog să vă prezentați ideea 
până la capăt!” 

Dl consilier Ghimici:„ Sunt de acord că sunt și persoane care nu-și doresc neapărat 
altceva , în special bătrânii… sunt f mulți bătrâni care nu mai beneficiază de ceea ce ați spus, 
ajutorul . Și nu știu…Eu sunt nou aici, cu un consiliu dar mie mi se rupe inima să văd așa 
ceva…” 

Dna secretar general:1 Legea nu permite acordarea de prestații oricum. Dacă pensia 
depășește cu 1 leu limita prevăzută de lege, nu se poate acorda prestația/ajutorul!” 

Dl Primar: „ Nu poți să excezi legii, cu toată inima…” 
Dl consilier Ghimici:„ Unde se vrea, se poate!” 
Dl Primar: La ce vă referiți mai exact?” 
Dl consilier Ghimici:„În sensul că legea urmărește anumite chestii …” 

mailto:primariasaucesti@gmail.com


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA SĂUCEȘTI 

Str. 1 Decembrie nr.101, cod poștal 607540;  

telefon: 0234 215131; fax: 0234215218;  

e-mail: public@primariasaucesti.ro 

 

Nr. exemplare 1 

Pagini  6 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

10 
 

Dna secretar general: Nu cred că există în comună o persoană care îndeplinește 
condițiile, s-a adresat nouă și a primit refuz! Personal nu am contrasemnat nici o dispoziție 
de neacordare de prestații sau ajutor!” 

Dl Primar: „ În situații asemănătoare sunt în comuna Săucești peste 700 de persoane 
. Dar aceste persoane nu întrunesc condițiile! Dacă te uiți la ei, la problemele lor, ți se rupe 
inima! Bătrâni de 80 de ani, de 90 de ani, ai căror copii au plecat și i-au lăsat…au veniturile 
și bunurile care nu ne permit acordarea unui ajutor. Noi sperăm ca ministrul muncii să mai 
ridice puțin aceste standarde fixate de legislație,  pentru că eu nu cred că dvs. și nici eu, nu 
ne-am opune să ajutăm pe cineva în condițiile legii! Să știți că este pertinentă problema 
ridicată de dvs și nu pot decât să ajut dacă este legal, sau să sprijin demersurile necesare 
modificării legislației.  

Dl consilier Mărgineanu: Comuna noastră are multe neajunsuri și cu acești bani s—ar 
putea face și alte lucruri pentru comuna noastră. De exemplu, eu aș vrea să măresc bursele 
la copiii cu note mari,  Sunt multe neajunsuri, s-ar putea pune niște bănci sau s-ar putea 
schimba ceva  

Dl Primar: „Ați simțit că nu s-a schimbat ceva?” 
Dl consilier Mărgineanu: Nu, dar eu așa cred! De exemplu dl Florin m-a întrebat de un 

drum prin care el merge prin noroi acasă! Ați putea pune piatră pe acel drum!” 
Dl Primar:„ Aveți posibilitatea ca la construcția bugetului să se țină cont. La ora 

aceasta, nu există buget! Aș putea să intervin pe drum?! 
Dl consilier Mărgineanu: „Dacă mergem pe jos dintr-un capăt în altul, sigur găsim ce 

să facem cu 20000 lei. 
Dl Primar:„ Și cu 10 000 lei se pot face 1 Dar nu cred că va sărăci Comuna Săucești 

de la 20000 lei, mai ales că nu știm dacă vor primi finanțarea! 
Dl consilier Iordănescu: „ Consider că sunt frații noștri și singur ajutor de pe poarta 

Europei, doar prin noi ajunge la ei. Dacă este să facem o comparație, nici populația României 
nu este toată vaccinată, nici măcar 50%, dar 200.000 doze de vaccin sunt pentru Republica 
Moldova! Și România are multe lipsuri, dar Președintele Iohanis a semnat acordarea unui 
grant de 100000 euro pentru Republica Moldova!” 

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”?  

 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN   X 

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL   X 

8 CHELARU MIHAI X   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” și 4 „abțineri” ale d-lor 
Mărgineanu, Stanciu, Ureche și Ghimici, din cei 15 consilieri prezenți și în funcție.” Dl 
Mărgineanu nu a justificat abținerea, având în vedere că în cadrul comisiei de specialitate a 
fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

   „ Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la cel de-al cincilea punct al ordinii de zi”. 
Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Săucești, județul Bacău. 
Având în vedere amendamentele depuse de dl consilier local Ghimici Constantin, pe 

care le-ati discutat în comisiile de specialitate, referitoare la completarea și modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, după cum urmează: 

- completarea art.2 cu sintagma ”unitățile administrativ-teritoriale”,  

- modificarea alin.(3) al art.13 în sensul că ”Alegerea viceprimarului se face din 

rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali”  

- art.43 unde se sesizează eroarea înscrisă și se propune: Înregistrările ședințelor 

Consiliului local vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile legislației privind 

liberul acces la informațiile de interes public, specificate în Legea nr. 544/2001, cu 

modificările și completările ulterioare.  

- și completarea regulamentului cu art.88, cu următorul conținut: ”Orice 

neclarități cu privire la dispoziții, prevederi, atribuții, etc care nu sunt cuprinse în 

ROF –ul comunei Săucești, vor fi preluate și interpretate conform Codului 

Administrativ” , a fost inițiat în luna ianuarie a.c.  prezentul proiect de hotărâre. 

Ulterior inițierii acestuia, au fost indicate câteva neconcordanțe de către 

Compartimentul juridic. Din acest punct, o rog pe dna Secretar să dea citire raportului 

compartimentului. 

Dna secretar general: „Prezentul raport a fost adus la cunoștința comisiei juridice și 
din discuțiile purtate cu membrii comisiei, proiectul de hotărâre va fi amendat în 
concordanță cu raportul compartimentului juridic. Dle președinte al Comisie juridice, 
puteți confirma cele precizate?” 

Dl președinte al Comisie III, dl Pichiu Constantin: „Da, s-a discutat în ședința 
comisiei, dar sunt f multe amendamente și apreciem faptul că fetele de la 
Compartimentul juridic au expertiza necesară și suntem de acord cu punctul de vedere 
al compartimentului juridic.”  

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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Dna secretar general: „În continuare, prezint punctual amendamentele și punctul de 
vedere al Compartimentului juridic: 

Amendamentul 01 – considerăm necesar completarea Regulamentului la art. 2 cu 
sintagma uat Comuna Săucești, având în vedere că prezentul regulament vizează 
organizarea și funcționarea Consiliului local Săucești și nu a altor unități administrativ-
teritoriale pentru care nu avem competența de a ne pronunța și a delibera  

Amendamentul 02 – modificarea propusă se consideră a fi o completare, dar nu 
este suficientă; în continuare nu este stabilit modul de propunere. Opiniem că prima 
propunere a alegerii Viceprimarului revine Primarului, justificat de faptul că Viceprimarul este 
înlocuitorul de drept al Primarului, iar cea de a doua propunere revine Consiliului local. În 
acest sens, art. 129 alin.(3) lit.b) coroborat cu art. 152 alin (2) din C.A., precizează faptul că 
propunerea este a primarului sau a consilierilor locali. 

Drept urmare, conjuncția cu funcție disjunctivă SAU  leagă noțiuni sau propoziții care 
se exclud ca fiind opuse sau contradictorii. Întrucât legiuitorul a stipulat în cuprinsul 
articolului sintagma la propunerea primarului sau a consilierilor locali, considerăm ca primă 
opțiune propunerea primarului. În situația în care primarul nu are nicio propunere, sunt 
invitați consilierii locali să inițieze propuneri în acest sens. 

Amendamentul 03 – vizează modificarea și completarea art. 43 din ROF, în sensul 
că  Înregistrările ședințelor Consiliului local vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile 
legislației privind liberul acces la informațiile de interes public, specificate în Legea nr. 
544/2001, cu modificările și completările ulterioare.  

Considerăm că nu sunt respectate prevederile C.A., în sensul că alin. (2) al art. 138 
din C.A stabilește caracterul public al ședințelor, care nu trebuie confundat cu informațiile de 
interes public stabilite prin Legea nr. 544/2001. 

Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de: 
  a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor 
consiliului local; 
      b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 
consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; 
     c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea 
administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le 
urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

Opiniem faptul că este necesară adoptarea unei hotărâri exprese în sensul aprobării 
transmiterii live sau înregistrării video și redării acestor înregistrări în spațiul public, țințnd 
cont de datele cu caracter personal, care, conform art. 12 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, dar și Legii GDPR, sunt 
exceptate de la accesul liber  

 Astfel, art. 12 din Legea nr. 544/2001 precizează:  
 (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la 

art. 11^1, următoarele informaţii: 
  d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;   
Art. 5 din Legea nr. 190/2018 , cunoscută și sub denumirea de Legea GDPR, 

menționează, câteva condiții care din punctul nostru de vedere sunt aplicabile și consilierilor 
locali, prin asimilare cu termenul ”angajați” : 

 ART. 5 
  În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii 
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electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor 
cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de 
angajator, este permisă numai dacă: 
  a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra 
intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate; 
  b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a 
angajaţilor; 
  c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de 
introducerea sistemelor de monitorizare; 
  d) alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de 
angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi 
  e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul 
prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege 
sau a cazurilor temeinic justificate. 
  Prelucrarea datelor cu caracter personal şi de categorii speciale de date cu caracter 
personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public 

Drept urmare, considerăm modificarea art. 43 în conformitate cu amendamentul 
nr. 05 depus de Primarul comunei. 
Art. 43 Dreptul persoanelor interesate de a asista la ședințele consiliului local 
   (1)Cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în Comuna Săucești, pot asista la şedinţele 
consiliului local, în următoarele condiții: 

- dovada domiciliului/reședinței în Comuna Săucești; 
- informarea prealabilă a Secretarului general, cu cel puțin 2 zile înaintea ședințelor 

ordinare și cel puțin 1 zi înaintea ședințelor extraordinare; pentru participarea la 
ședințele extraordinare cu convocare de îndată, intenția trebuie anunțată cu cel puțin 
1 oră înaintea ședinței. 

- înscrierea la cuvânt  înainte de începerea ședinței; 
- să nu folosească expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase; 
(2) Înregistrarea video a ședințelor consiliului local și publicarea acestora se va face în 

urma adoptării unei horărâri în acest sens.   
 Domnul consilier Ghimici:„E vorba despre transparență… 
 Domnul consilier Popovici:„ Nusuntem în Parlamentul României și nu toți avem o 

garderobă adecvată să ne permită să fim filmați…”  
Considerăm necesară completarea Regulamnetului de organizare și funcționare a 

Consiliului local cu Amendamentul nr. 04, respectiv introducerea unui nou articol având 
nr. 88, cu următorul conținut: ”Orice neclarități cu privire la dispozițiile prezentului 
Regulament, vor fi interpretate conform Codului administrativ”   

Totodată, considerăm necesară adoptarea amendamentului nr. 06 depus de Primarul 
comunei, în sensul stabilirii în concret a indemnizației consilierilor locali, prin înlocuirea 
sintagmei ”de până la 7%” cu sintagma ” în cuantum de 7%”. 

Considerăm pertinent și legal Amendamentul nr. 07, referitor la completarea art. 29, în 
sensul înscrierii în cuprinsul alin.(1) a următoarei fraze: 
 Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin 
utilizarea oricăror mijloace electronice. 
 Amendamentul nr. 08 – considerăm legal amendamentul nr. 8 depus de Primarul comunei, 
în sensul introducerii unui aliniat cu următorul conținut: 
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 După declararea ca legal constituit a consiliului local consilierilor în funcţie li se eliberează o 
legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar. 
 Având în vedere faptul că propunerea de stemă a comunei Săucești a fost înaintată în 
anul 2016 spre avizare Comisiei județene de heraldică Bacău, nefiind aprobat nici până la 
această dată din motive organizatorice, considerăm că până la aprobarea proiectului de 
stemă consilierii locali pot utiliza legitimațiile prevăzute de lege.   
 Drept urmare, articolul 51 va conține 2 aliniate.” 
 Dl consilier local Ghimici Constantin: „Dacă tot suntem la dezbaterea ROF ului 
Consiliului local, depun astăzi și un proiect de hotărâre referitor la îmbunătățirea actului de 
transparență decizională.” 
 Dna secretar general: „Da, vom înregistra proiectul de hotărâre dacă întrunește 
condițiile de depunere, mai exact, dacă este însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului.” 
 Dl Primar:„ În acest sens, avem și o solicitare de la SC EXCLUSIV HOLD PRESS SRL 
Onești, în sensul comunicării datei ședințelor în scopul filmării acestora… Le vom comunica că 
este necesară adoptarea unei hotărâri exprese în acest sens.” 

 Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Dacă sunt discuții cu privire la acest 
proiect, mai exact, supunem la vot, pe rând, amendamentele depuse: 

Amendamentul 01 – forma propusă de dl Ghimici…” 
Dl consilier local Iordănescu:” Având în vedere că aceste amendamente au fost 

prezentate și știm punctul de vedere al Compartimentului juridic, ele fiindu-ne prezentate și 
înainta ședinței de astăzi, cred că ar fi oportun, cu aprobarea dlui Primar și a dlui Ghimici, să 
ne însușim dezbaterea pe amendamente făcută de Compartimentul juridic, mai ales că cei 
doi inițiatori sunt de acord cu raportul compartimentului.”  

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: Sunteți de acord cu însușirea raportului 
Compartimentului juridic și amendarea proiectului de hotărâre primit la mape, conform 
raportului de specialitate al Compartimentului juridic? Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? 
,,Împotrivă”?  

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   
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Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: „Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot 
proiectul de hotărâre amendat. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”? 

 
 

,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la următorul punct 
al ordinii de zi”. 
 Dl Primar: „Prezentarea Raportului de activitate al Primarului comunei Săucești, 
județul Bacău pentru anul 2020”. În continuare, dl Primar dă citire raportului sus-menționat și 
face precizarea că acesta va fi publicat, conform legii. 

 Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin:„ În continuare vom trece la suplimentările 
ordinii de zi, punctul ”Diverse” urmând a fi discutat la final. Dle Primar, aveți cuvântul cu 
privire la primul punct suplimentar ordinii de zi de astăzi”. 

 Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafețe de teren aflate în 
domeniul privat al comunei Săucești, județul Bacău; Acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca 
urmare a oportunității depunerii unei cereri de finanțare în scopul construirii unui imobil cu 
destinație cabinete medicale, în care vor coexista atât cabinetele de medicină de familie și 
stomatologie, cât și alte cabinete pe care dorim să le închiriem diverselor specialități 
medicale. 

Considerăm această oportunitate ca fiind unică și în același timp necesară comunității 
noastre, fapt pentru care trebuie să se alipească toate loturile care aparțin dispensarului 
uman, dar în prezent sunt împărțite în mai multe categorii, și crearea unui lot de teren 
compact, unde CUT ul ȘI pot-UL să ne permită construcția unui astfel de imobil, cu cât mai 
multe cabinete medicale, chiar și cu un cabinet/laborator de prelevare a analizelor medicale. 

15 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   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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Aceste 2 loturi despre care am făcut vorbire, sunt terenurile achiziționate anul trecut, în 
urma negocierii Comisiei special nominalizate în acest sens, de la Parohia Săucești. Acesta 
este proiectul de hotărâre pe care îl supun dvs spre dezbatere și adoptare astăzi, în forma 
prezentată.” 

    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”?  

 

,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la următorul 
punct”. 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de uz și de interes 
public local și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al comunei Săucești, 
județul Bacău. Acest proiect vine în completarea necesității despre care v-am vorbit la 
proiectul anterior, în sensul că în urma alipirii este necesară trecerea în domeniul public al 
suprafeței de 694 mp nou creată, dar și a unei alte suprafețe de teren aferente de asemenea 
dispensarului uman, mai exact suprafața de 360 mp care este în prezent în domeniul privat 
al Comunei. După ce se va realiza acest transfer din domeniul privat al uat în domeniul 
public, se va putea proceda la unificarea tuturor loturilor cu suprafața de 963 care în prezent 
figurează în domeniul public al uat, rezultând o suprafață totală de aprox. 2017 mp teren 
aferent dispensarului uman, care vor figura în domeniul public. Bineînțeles că această nouă 
suprafață va fi supusă inventarierii anuale, conform Codului administrativ. ” 

    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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la următorul 
punct”. 
        Dl Primar: Proiect de hotărâre privind intabularea imobilelor – terenuri afectate de 
"Varianta ocolitoare a orașului Bacău” aparținând atât domeniului public, cât și domeniului 
privat al comunei Săucești, județul Bacău în vederea finalizării procedurilor de expropriere. 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta 

ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", 

"Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului 

Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 

publică "Varianta de ocolire Bacău", cu modificările și completările ulterioare, prin care sunt 

stabilite terenurile situate de pe raza comunei Săucești și aparținând uat, dar care sunt 

afectate de lucrările efectuate la obiectivul „Varianta de ocolire Bacău”, precum și 

necesitatea finalizării procedurilor de expropriere aferente acestui obiectiv este necesară 

finalizarea planurilor parcelare și intabularea terenurilor din zona afectată. Având în vedere 

că este atributul consiliului local de a hotărî cu privire la domeniul public și privat al uat, a 

fost necesară inițierea prezentului 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”?  

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. Dle Primar, aveți cuvântul cu privire la următorul 
punct”. 
        Dl Primar: „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral al 
unității administrativ-teritoriale comuna Săucești, județul Bacău. În continuare, o voi ruga pe 
dna Lupu Irina-Ștefana să prezinte acest punct al ședinței de astăzi, având în vedere că d-na 
consilier juridic  s-a ocupat de acest aspect și vă poate oferi mai multe detalii.” 
 Dna consilier juridic Lupu Irina-Ștefana: „ Acest proiect privește aprobarea condițiilor 
de închiriere a suprafețelor de pășune, dar care este în strânsă legătură cu următorului 
proiect, și anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de închiriere a 
suprafețelor de pășune și aprobarea Contractului-cadru de închiriere pentru suprafeţele de 
pășune aflate în domeniul privat al comunei Săucești, deoarece stabilirea acestor condiții se 
regăsesc în contractul cadru menționat, pentru a putea valorifica pășunile de pe raza 
comunei Săucești. În prezent există un număr de contracte încheiat cu anumiți crescători de 
animale, în momentul actual având un disponibil de 247 ha. Care pot fi închiriate 
crescătorilor de animale care sunt înregistrați în Registrul Național de evidență al animalelor. 
Până la această dată, neavând finalizat studiul amenajamentului pastoral, au fost încheiate 
contracte cu crescătorii de animale, fără a fi stipulate condiții specifice rezultate în urma unui 
studiu amănunțit, contractele fiind încheiate în baza Ordonanței 43. Acest studiu, 
amenajamentul pastoral, de la data aprobării lui, devine obligatoriu atât pentru persoanele 
fizice, cât și pentru cele juridice și crescătorii de animale. El este obligatoriu pentru primirea 
subvențiilor APIA. Pășunea este împărțită pe mai multe trupuri, iar fiecare trup are un nr de 
efective de animale care poate fi suportat. De ex, pe 1 ha pot pășuna 3 bovine sau 1 
cabalină. Prețul chiriei va fi de 346 lei /an/ha de pășune și care se va actualiza în funcție de 
Hotărârea Consiliului Județean Bacău cu privire la stabilirea prețului mediu /masa verde, care 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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în prezent este de 0,08 bani /kg de masă verde. Masa verde /ha a fost stabilită în urma unor 
calcule, prin acest studiu al amenajamentului pastoral, pentru fiecare trup de pășune, unde a 
fost creată o împrejmuire și a fost analizată producția aferentă trupului de pășune și a fost 
calculată o medie a masei verzi pe raza comunei care este de 4,33to/ha. În prezent, pășunea 
nu necesită o întreținere specială, ci doar câteva lucrări de îmbunătățire. Probabil știți că cei 
care închiriază pășunea au și obligația de a o întreține/sămânța /curăța. Prin acest 
amenajament se indică clar care sunt lucrările necesare a fi efectuate pe fiecare trup de 
pășune. Deoarece nu avem pe raza comunei crescători cu nr mare de bovine sau cabaline, 
va fi instituită și o taxă pentru pășunatul acestora. Ideal ar fi fost să se înființeze o asociație 
a crescătorilor de bovine care să aducă toate bovinele într-o singură gestiune.. Neexistând 
această asociație a crescătorilor de animale, taxa de pășunat pe care va trebui să o plătească 
crescătorii de animale, va fi după cum urmează: o bovină până la 2 ani prețul va fi de 173 
lei/cap de bovină/an, iar pentru o bovină peste la 2 ani prețul va fi de 115 lei/cap de 
bovină/an. Taxa de pășunat pentru cabaline va fi de 346 lei/cap de cabalină/an. Aceste 
calcule se fac în baza HCJ Bacău referitoare la masa verde de pe uat. 
 Domnul consilier Geangu:„ Pășunea de aproximativ 250 ha este numai pe Săucești?” 
 Dna consilier juridic Lupu Irina-Ștefana:„ Cele 247 ha sunt pe raza Comunei 
Săucești.” 
 Domnul consilier Geangu:„ Cum se face diferența între pășuni? Care este a Săucești-
ului, a Siret-ului și a.ș.m.d.? Câte ha de pășune sunt pe fiecare sat?” 
 Domnul Primar intervine:„ Islazul comunal însumează 446 ha teren, din care 284 ha 
pentru animalele mari. El este amplasat pe raza fiecărei localități, așa cum o cunoaștem de la 
predecesorii noștri.. Fiecare sat a avut pășunea lui. Dacă doriți o informație exactă, v-o poate 
oferi Compartimentul agricol. Noi dăm explicații când vine Curtea de conturi în control, 
despre cum am valorificat domeniul public și privat al comunei. ” 
 Dna consilier juridic Lupu Irina-Ștefana:„ Acest amenajament pastoral trebuie 
respectat întocmai, mai ales că subvențiile de la APIA sunt acordate pentru curățarea 
pășunii, însămânțare și întreținere…” 

    Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin: „ Având în vedere că ne-au fost 
prezentate ambele proiecte de către dna consilier juridic Lupu Irina-Ștefana, vom supune la 
vot fiecare proiect în parte, bineînțeles, dacă nu mai sunt discuții. Nefiind alte discuții la acest 
proiect, supunem la vot proiectul de hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea amenajamentului pastoral al unității administrativ-teritoriale comuna Săucești, 
județul Bacău,  în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   
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,,Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi ,,pentru” din cei 15 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție.  

Următorul proiect de hotărâre este cel privind aprobarea condițiilor de închiriere a 
suprafețelor de pășune și aprobarea Contractului-cadru de închiriere pentru suprafeţele de 
pășune aflate în domeniul privat al comunei Săucești. Alte discuții? Nefiind alte discuții la 
acest proiect, supunem la vot proiectul de hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea condițiilor de închiriere a suprafețelor de pășune și aprobarea Contractului-cadru 
de închiriere pentru suprafeţele de pășune aflate în domeniul privat al comunei Săucești,  în 
forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

 
 

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin:„ La punctul „Diverse” dacă sunt discuții… 
Dl consilier Stanciu: „Să știți că au început iar să depoziteze gunoaie pe str 

Dumbravei…” 
Dl Primar:„ Da, după cum știți s-au dat amenzi celor care au fost identificați, dar nu 

putem să punem pază din lipsă de personal. Dar pot să vă spun că în urma unei discuții 
purtate de curând cu reprezentanții Dedeman, aceștia vor să ecologizeze o suprafață 
mai mare din zona respectivă și să asigure și paza aferentă. Este vorba despre un 

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   

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 
al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 GEANGU NICULAE X   

5 GHIMICI CONSTANTIN X   

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

8 CHELARU MIHAI X   

9 PICHIU CONSTANTIN X   

10 IANCU CRISTIAN X   

11 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

14 OCHIANĂ FLORIN X   

15 POPOVICI POMPILICĂ X   
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proiect pe care dânșii îl au și care ne ajută indirect și pe noi. Să sperăm că vor reuși să 
materializeze acest proiect.” 

Dl consilier Iordănescu:„ În dubla calitate de consilier local și viceprimar, sunt obligat 
ă vă aduc la cunoștință că în ultima perioadă au avut loc câteva incendii, ultimul în 
Bogdan-Vodă, unde voluntarii din cadrul SVSU s-au dovedit a fi foarte utili și prompți. 
Incendiul a pornit ca urmare a nesupravegherii focului deschis, mai ales că era vânt. Din 
păcate, există persoane care nu sunt suficient de conștiente… Cunoașteți prea bine ce s-
a întâmplat și cu Prăznicarul de la Siretu pe care l-am reconstruit…  

Dl Președinte de ședință Pichiu Constantin:„ Dacă mai sunt și alte discuții, vă rog! 
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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