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PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare de lucru al Consiliului Local Săucești, întrunit 

astăzi,  12.04.2022 

 

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 13 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 x 

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 ✓  
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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 31 martie 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 aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru 

proiectul „AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DC 14, COMUNA SĂUCEȘTI JUDEȚUL 

BACĂU” 

Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
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Se avizează de către comisia I; 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru completarea 

fondurilor proprii ale Bisericii „SF. NICOLAE” din satul Șerbești, comuna Săucești, 

județul Bacău 

Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău. 

            Valentin MANEA 

Se avizează de către comisia I; 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului unor bunuri imobile care 

aparține domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău 

Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău. 

            Valentin MANEA 

Se avizează de către comisia I; 

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 UNGUREANU ROXANA -ELENA 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   
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13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

 

Ordinii de zi a fost aprobată cu 13 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.” 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici 

actualizați pentru proiectul „AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DC 14, COMUNA 

SĂUCEȘTI JUDEȚUL BACĂU” 

Având în vedere: 

HCL Săucești nr. 82 din 22.09.2021 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici 

pentru proiectul: „AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DC 14, COMUNA SĂUCEȘTI 

JUDEȚUL BACĂU”  

Adresa înaintată de S.C. INTERPROIECT S.R.L Bacău privind creșterea prețurilor la 

materialele necesare execuție obiectivului de mai sus  nr. 90/11.04.2022 înregistrată 

la Primăria Comunei Săucești sub nr. 3612/11.04.2022, este necesară adoptarea unei 

hotârâri de către Consiliul local, referitoare la aprobarea indicatorilor economici 

actualizați pentru proiectul: „AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DC 14, COMUNA 

SĂUCEȘTI JUDEȚUL BACĂU” 

  Având în vedere cele sus-menționate, acesta este proiectul de hotărâre pe care 

vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 

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   
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4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 UNGUREANU ROXANA -ELENA 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 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi „pentru” de către cei 13 

consilieri locali prezenți.” 

         Dl Primar:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru 

completarea fondurilor proprii ale Bisericii „SF. NICOLAE” din satul Șerbești, comuna 

Săucești, județul Bacău 

Având în vedere solicitarea înaintată de Biserica ”Sf Nicolae” din satul Șerbești, 

comuna Săucești, județul Bacău, înregistrată la nr. 3456/06.04.2022 prin care se 

solicită acordarea sprijinului financiar în vederea completării fondurilor proprii ale 

bisericii ca urmare a demarării unor servicii de proiectare în scopul construirii Capelei 

mortuare și a Casei prăznicale în satul Șerbești,  

Luând act de prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dispozițiile  art. 4 alin. (2) din HG nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
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Față de cele mai sus menționate, supun Consiliului Local spre dezbatere și 

adoptare prezentul proiect de hotărâre în scopul  alocării  sumei de 100.000 lei din 

bugetul local.  

 Dna președinte de ședință: „ Dacă nu sunt discuții, dna secretar general va 

împărți buletinele de vot, iar după exercitarea votului, vom comunica rezultatele.  

În continuare, are loc procedura de distribuire a buletinelor, exercitarea votului 

de către consilieri, predarea buletinelor de vot către Președinta de ședință și numărarea 

voturilor.   

Dna președinte de ședință: „Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept 

de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 8,25 mp, parte din 

domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA” 

a fost votat cu 13 voturi „pentru” de către cei 13 consilieri în funcție, prezenți. 

Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar:„ Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului unor bunuri imobile 

care aparține domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău. 

Având în vedere recepția la terminarea lucrărilor a obiectivelor de investiții ”Înființare 

și dotare centru tip Afterschool, în localitatea Săucești, com. Săucești, jud Bacău”, 

respectiv ” Renovarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural în localitatea 

Săucești, com. Săucești, jud Bacău”, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre 

în scopul introducerii acestor obiective de investiții în inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al uat Comuna Săucești.    

  Astfel, luând act de: 

- Contractul de finanțare nr. , C0720EN00031510400558/2017, respectiv Contractul de 

finanțare nr. C0760CN00031510400235/2016; 

- - HCL Săucești nr. 13/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Săucești; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniul public al 

județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, cu 
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modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 73 ”Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Săucești; 

- HCL Săucești nr. 48/2011 privind însușirea modificărilor și completărilor 

intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Săucești, 

județul Bacău; 

- Hotărârea Guvernului nr. 302/2012 pentru modificarea și completarea unor 

anexe la Hotărârea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea domeniul public al 

județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, cu 

modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 73 ”Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Săucești; 

- HCL Săucești nr. 19/2014 privind completarea și însușirea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău;  

- HCL Săucești nr. 78/2015 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 3940 

mp-situat în T 10, P 684, aparținând domeniului public al comunei Săucești, din sat 

Săucești, județul Bacău; 

- HCL Săucești nr. 79/2015  privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 1202 

mp – situat în T 10, p 689, aparținând domeniului public al comunei Săucești, din sat 

Săucești, județul Bacău; 

- Actul de dezmembrare autentificate prin încheierea nr. 1767/03.11.2015; 

- Actul de alipire autentificat prin încheierea nr.1812/09.11.2015; 

- HCL Săucești nr. 09/2021 privind introducerea în inventarul domeniului privat a 

u.a.t. Comuna Săucești a construcțiilor răscumpărate în baza procesului-verbal nr. 

5266/2019; 

- HCL Săucești nr. 50/2021 privind declararea unui bun de uz și de interes public 

local și atestare acestuia ca aparținând domeniului public al comunei Săucești, Județul 

Bacău; 

- Raportul comisiei speciale de inventariere a domeniului public al Comunei 

Săucești, înregistrat sub nr. 4041/CSIDPP/17.05.2021; 
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- Adresa nr. MDLPA-98576/DPFBL-4086/11.10.2021 cu privire la punctul de 

vedere al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrat la 

Primăria Comunei Săucești sub nr. 8407/18.10.2021; 

- Referatul întocmit de către Compartimentul juridic, înregistrat sub 

nr.8407/CJ/07.04.2022; 

1. Referitor la obiectivul de investiție „Modernizare, renovare și dotare a Căminului 

Cultural în localitatea Săucești, com. Săucești, jud Bacău”, fac precizarea că imobilul 

Cămin cultural Săucești a fost introdus în domeniul public al Comunei Săucești prin 

HCL nr. 13/1999 și atestat prin HG nr. 1347/2001 privind atestarea domeniul public al 

județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, cu 

modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 73 ”Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Săucești, poziția 125 cu următoarele elemente de 

identificare: ”tarlaua 10, parcela 684, anul dobândirii/dării în folosință - 1965”. Ca 

urmare a accesării fondurilor europene în acest sens,  s-a emis autorizația de construire 

nr. 33/2019, în baza căreia au fost începute și finalizate lucrările cuprinse de acest 

proiect, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7772/2020. 

Valoarea de inventar (mii lei): 4.084,47. 

  Cu privire la terenul aferent, facem precizarea că acesta a fost introdus în 

domeniul public al Comunei Săucești prin HCL nr. 13/1999 și atestat prin HG nr. 

1347/2001 – Anexa nr. 73, poziția 107, având următoarele elemente de identificare: 

tarlaua 10, parcela 684, suprafața – 3992 mp. 

  Prin HCL nr. 78/2015, a fost aprobată dezmembrarea suprafeței înscrisă în 

domeniul public de 3992 mp, găsită la măsurători 3940 mp, după urmează: lotul 1 – 

168 mp, lotul 2 – 3772 mp. 

  Facem precizarea că pe terenul în suprafață de 3772 mp, aparținând domeniul 

public al UAT Comuna Săucești, au existat două construcții aflate în domeniul privat, 

care au fost desființate conform autorizației de desființare nr. 70/2021. 
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  În urma raportului de evaluare financiară din anul 2020, s-a stabilit o valoare 

de inventar de 266,327 mii lei pentru suprafața de 3992 mp, evaluatorul neavând act 

de HCL nr. 78/2015 prin care suprafața de teren aferentă căminului cultural a fost 

diminuată ca urmare a dezmembrării, la 3772 mp, rezultând o valoare de 251,650 mii 

lei, pentru suprafața de 3772 mp. 

 2. Cu privire la imobilele/construcțiile administrative, cunoscute sub denumirea 

Dispensar veterinar sat Săucești, fac precizarea că acestea au fost introduse în 

domeniul public prin HCL 48/2011 și atestate prin HG nr. 302/2012 – Anexa nr. 8 

”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săucești, poziția 165, 

cu următoarele elemente de identificare: anul dobândirii/dării în folosință: 1989. 

  Terenul aferent a fost introdus în domeniul public al Comunei Săucești prin 

HCL nr. 48/2011 și atestate prin HG nr. 302/2012 – Anexa nr. 8 ”Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Săucești, poziția 166, cu următoarele 

elemente de identificare: tarlaua 6, parcela 689, suprafața: 1202 mp. Menționăm faptul 

că HCL nr. 48/2011 a suferit o eroare materială în sensul înscrierii eronate a tarlalei cu 

nr. 6 în loc de 10, cum ar fi fost corect, eroare preluată și în HG nr. 302/2012, fapt 

dovedit prin extrasul de Carte funciară nr. 67078 Săucești. 

  Prin HCL nr. 79/2015, a fost aprobată dezmembrarea suprafeței teren de 

1202 mp, situat în tarlaua 10, parcela 689, în două loturi: lotul 1 – 291 mp, lotul 2 – 

911 mp. 

  În urma raportului de evaluare financiară din anul 2020, s-a stabilit o valoare 

de inventar de 92972 mii lei pentru suprafața de 1202 mp, evaluatorul neavând act de 

HCL nr. 79/2015 prin care suprafața de teren aferentă Dispensarului veterinar a fost 

diminuată ca urmare a dezmembrării, la 291 mp, rezultând o valoare de 22,508 mii lei, 

pentru suprafața de 291 mp. 

3. Referitor la obiectivul de investiție ”Înființare și dotare centru tip Afterschool”, ca 

urmare a accesării fondurilor europene în acest sens, pentru imobilul aferent s-a emis 

autorizația de construire nr. 51/2018, în baza căreia au fost începute și finalizate 
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lucrările cuprinse de acest proiect, conform procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 9324/2020. Valoarea de inventar (mii lei): 3406,55. 

 Construcția în suprafață construită de 390 mp, respectiv suprafață desfășurată 

de 762 mp, finalizată în anul 2020 a fost declarată ca fiind bun de uz și de interes 

public local prin HCL Săucești nr. 50/2021; 

 Terenul aferent a fost introdus în domeniul public al Comunei Săucești prin: 

- HCL nr. 13/1999, atestat prin HG nr. 1347/2001 privind atestarea domeniul 

public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Bacău, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 73 ”Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Săucești, poziția 107 cu următoarele 

elemente de identificare: ”tarlaua 10, parcela 684, anul dobândirii/dării în folosință – 

1999, suprafața – 3992 mp”; 

- HCL nr. 48/2011, atestat prin HG nr. 302/2012 – Anexa nr. 8 ”Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săucești, poziția 166, cu 

următoarele elemente de identificare: tarlaua 6, parcela 689, suprafața: 1202 mp. 

Menționăm faptul că HCL nr. 48/2011 a suferit o eroare materială în sensul înscrierii 

eronate a tarlalei cu nr. 6 în loc de 10, cum ar fi fost corect, eroare preluată și în HG 

nr. 302/2012, fapt dovedit prin extrasul de Carte funciară nr. 67078 Săucești și ulterior 

prin CF nr. 67135 Săucești. 

 Ca urmare a dezmembrărilor rezultate din HCL nr. 78 și 79 din 2015, respectiv 

loturile de 168 mp și 911 mp, alipite în baza articolului 2 din HCL 79/2015 și încheierii 

de autentificare nr. 1812/2015 a SPN Umbrărescu Șt. Sorin și Raluca Umbrărescu, a 

rezultate suprafața de teren de 1079 mp, aferent Centrului tip After School. 

 Având în vedere că imobilele teren și construcție aferente obiectivului Centru de 

tip Aftershool nu au fost evidențiate până la data prezentei în inventarul domeniului 

public al UAT, fiind o construcție nouă, se va introduce după poziția nr. 218, o nouă 

poziție, poziția nr. 219, conform anexei  care face parte integrantă din prezentul proiect 

de hotărâre. 
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     Facem precizarea că bunurile în cauză, care fac obiectul proiectului de hotărâre, nu 

fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de 

restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al 

imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 

decembrie 1989, sunt lipsite de sarcini și nu sunt declarate de uz și interes public 

județean sau național. 

 Având în vedere cele menționate, și faptul că soluționarea tuturor aspectelor 

semnalate prin punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, s-au clarificat la data prezentei, conform extraselor de carte funciară 

actualizate care au fost emise la data de 01.04.2022, respectiv 07.04.2022, supun spre 

dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre în forma inițiată, cu mențiunea că va fi 

solicitat avizul de legalitate de la Serviciul juridic din cadrul Instituției Prefectului 

Județul Bacău. 

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

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 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

7 IANCU CRISTIAN-CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   
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10 OCHIANĂ FLORIN X   

11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi „pentru” de către cei 13 

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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