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PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare de lucru al Consiliului Local Săucești, întrunit 

astăzi,  05.05.2022 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. (2) 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. 188/2022 emisă de Primarul 

Comunei Săucești. 

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 ✓  

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 x 

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL PNL ✓  

10 OCHIANĂ FLORIN PSD ✓  

11 PICHIU CONSTANTIN PSD ✓  

12 POPOVICI POMPILICĂ PSD                ✓ 

13 STANCIU FLORIN-VIOREL PNL x 
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14 UNGUREANU ROXANA -ELENA PSD ✓  

15 URECHE GABRIEL-IULIAN USR x 

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 29 aprilie 2022. 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 dnei Președinte de ședință care asigură asistența că 

va conduce lucrările ședinței de astăzi cu respectarea prevederilor Codului 

administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

Săucești. 

Dna președinte de ședință Ungureanu Roxana: Bună ziua, declar deschise 

lucrările ședinței de astăzi și în continuare dau cuvântul dlui Primar pentru a prezenta 

ordinea de zi. 

Dl Primar dă citire Dispoziției de convocare, care prevede în anexă ordinea de 

zi de astăzi: 

1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al 
Comunei Săucești, a unui sector din drumul județean DJ 207F, de la km 5+250 la km 
7+344, situat pe raza teritorial administrativ a comunei Săucești 

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

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei în care se va desfășura 
sărbătoarea locală ”Zilele comunei Săucești”, județul Bacău 

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

 

Dna președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este „Pentru? 

”Cine se „abține?” ”Împotrivă?”  

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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

 

Ordinii de zi a fost aprobată cu 12 voturi „pentru” de către cei 15 consilieri 

locali prezenți. 

         Dna președinte de ședință: „Vă rog, dle Primar să prezentați primul proiect al 

ordinii de zi.” 
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Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare de către Consiliul 
Local al Comunei Săucești, a unui sector din drumul județean DJ 207F, de la km 5+250 
la km 7+344, situat pe raza teritorial administrativ a comunei Săucești” 
 

Prin adresa nr.3703/12.04.2022, înregistrată în cadrul Serviciului Public 

Județean de Drumuri Bacău sub nr.1542/12.04.2022, Primăria Comunei Săucești a 

solicitat acordul prealabil cu privire la preluarea temporară a unui sector de drum 

judeţean, proprietate publică a Județului Bacău, din administrarea Serviciului Public 

Judeţean de Drumuri Bacău în administrarea Consiliului Local al comunei Săucești, 

județul Bacău, în scopul executării unor lucrări de modernizare pentru amenajare 

construire pistă pentru bicicliști pe sectorul de drum de la km 5+250 la 7+344 

aparținând DJ 207F,  pe o lungime de 2,9 km, până la data recepţiei finale. 

Faţă de această solicitare, Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău în calitate 

de administrator al sectorului de drum DJ 207F, şi-a exprimat acordul prin adresa nr. 

1542/02.05.2022 cu privire la darea în administrare temporară a respectivului sector 

de drum județean pe întreaga perioadă necesară pentru executarea lucrărilor.  

Prin acest proiect, intenționăm să dezvoltăm infrastructura pentru transportul 

verde prin amenajarea de piste pentru bicilete în localitatea Schineni. 

Ciclismul este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze 

de o mai mare atenție, în contextual măsurilor pe mediu scurt și lung privind protecția 

climei, reducerea zgomotului și gestionarea calității aerului.  

În conformitate cu prevederile  art.867, alin.(1) Cod civil, dreptul de 

administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului  judeţean, după 

caz. Art.22, ind.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul 

drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că „Pentru realizarea de 

lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în 

intravilanul/extravilanul unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea 

autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 

administratorului drumului.” 
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Totodată, precizez faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale actului 

normativ precizat anterior, în speță art.22^1, alin.8, după realizarea recepţiei finale a 

lucrărilor realizate, sectorul de drum precizat mai sus, va reveni în administrarea 

Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău. 

Față de cele mai sus prezentate, supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind 

preluarea în administrare de către Consiliul Local al Comunei Săucești, a unui sector 

din drumul județean DJ 207F, de la km 5+250 până la km 7+344, situat pe raza 

teritorial administrativ a Comunei Săucești. 

Dna președinte de ședință: „ Dacă sunt discuții, vă rog… Nefiind 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 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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

13 ALBU CRISTINA X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 

consilieri locali prezenți.” 
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        Dl Primar: Următorul punct și ultimul, este Proiect de hotărâre privind 

stabilirea perioadei în care se va desfășura sărbătoarea locală ”Zilele comunei 

Săucești”, județul Bacău. 

 În anul 2013 s-a aprobat de către Consiliul Local Săucești, organizarea 

Zilelor comunei Săucești, sub egida cărora se desfășura totodată și Festivalul Național 

de folclor „Muguraș Săuceștean”, organizate în preajma sărbătorii „Adormirea Maicii 

Domnului” - hramul Bisericii ortodoxe Săucești. 

 Începând cu anul 2020 și până în a.c, din cauza pandemiei COVID-19, am 

fost obligați să întrerupem organizarea cu prezență fizică a acestor activități care 

reprezentau o tradiție pentru comunitatea săuceșteană, fiind la cea de a VIIa ediție. 

Odată cu ridicarea restricțiilor privind regulile de prevenire și combatere a epidemiei, 

am consider oportun reluarea, începând din acest an, a acestei tradiții care trebuie să 

continue, să fie cunoscută și menținută și în viitor, ca un simbol al continuității și a 

dăinuirii în timp a comunității săuceștene.  

Prezentul proiectul de hotărâre are drept scop organizarea în comuna noastră 

unei manifestări cultural – artistice  pentru a satisface nevoile culturale comunitare, 

creşterea gradului de acces și participare a cetăţenilor la viaţa culturală. 

Serbătoarea dedicată zilelor comunei va cuprinde diverse activități cultural-

artistice și sportive în care vor fi angrenați tineri din comunitate, invitați deosebiți care 

vor susține recitaluri în cadrul unui program de activități și muzică pentru tineret, folclor 

național, activități sportive, culturale și ecumenice iar la finalul zilei de 15 august, va fi 

organizat un  foc de artificii. 

Drept urmare supun dvs spre dezbatere și adoptare prezentul proiect de 

hotărâre în forma inițiată. 

 Dna președinte de ședință: „Dacă sunt discuții, vă invit să luați cuvântul. 

Nefiind discuții și având în vedere că art. 4 al proiectului de hotărâre face referire la 

nominalizarea unui membru în comitetul de organizare, invit membrii consiliului să facă 

propuneri privitoare la reprezentantul consiliului în acest comitet”. 
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Dl. consilier Iancu: Propun pe dl Ochiană Florin”. 

Dna președinte de ședință:„ Dacă mai sunt alte propuneri?!” 

Dl. consilier Mărgineanu:„Îl propun pe dl Ghimici” 

Dna președinte de ședință:„ O invit pe d-na Secretar general să printeze buletinele de 

vot cu aceste propuneri.” 

Dna Secretar general completează buletinele de vot și le împarte membrilor consiliului 

local pentru a-și exercita votul secret. După finalizarea procedurii, d-na președinte 

numără voturile secrete și anunță faptul că dl Ochiană a fost propus cu un nr de 7 

voturi pentru din cele 11 voturi valabil exprimate. 

 Dacă sunt alte discuții, vă rog!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 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 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi „pentru” de către cei 12 

consilieri locali prezenți.” 

Dacă nu mai sunt alte discuții, la declar ședința închisă. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal astăzi, data de mai sus, 

după tehnoredactarea înregistrării audio. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL, 

       UNGUREANU ROXANA ELENA                    GAVRIL HERACLEEA-IOANA 
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