
 

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  30 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

1 
 

PROCES VERBAL 

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

29 ianuarie 2022 

 

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. 17/2022 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, iar d-nul 

consilier Mărgineanu Viorel-Florinel participă on-line prin intermediul aplicației 

Whatsup. 

 

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 On line 

10 OCHIANĂ FLORIN PSD ✓  
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11 PICHIU CONSTANTIN PSD ✓  

12 POPOVICI POMPILICĂ PSD                   ✔ 

13 STANCIU FLORIN-VIOREL PNL ✓  

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA PSD ✓  

15 URECHE GABRIEL-IULIAN USR ✓  

16 Ciocoiu iulian Delegat sătesc                 ✓  

 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin.(5) lit. a) și a Regulamentului de 

organizare și funcționare, modalitatea de exprimare a votului deschis se va face prin 

ridicarea mâinii. 

De asemenea, în conformitate cu art. 227 și art.228 din OUG nr. 57/2019. întrebăm 

doamnele și domnii consilieri locali, dacă există vreo situație de conflict de interese sau 

de incompatibilitate în legătură cu proiectele înscrise pe ordinea de zi.  

Doamnele consilier Bolfă Daniela-Simona și Albu Cristina menționează că se abțin 

de la vot la pct. 5 al ordinii de zi. 

Domnii consilieri Pichiu și Iordănescu, împreună cu d-na Ungureanu menționează 

că se abțin de la vot la pct. 8 al ordinii de zi. 

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 20 decembrie 2021. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.  

În baza art. 123 alin.(4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dna Secretar 

general acordă cuvântul dlui 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. 

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

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

Dl Primar: Ordinea de zi de astăzi, este următoarea: 
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      1. Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2022 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul comunei Săucești, judeţul Bacău pentru anul 2022 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia II; 
 
          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a unor 

contracte cu SC DELGAZGRID SA, în scopul realizării proiectului  ”Extindere rețea de 
distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului 
Stație pompare apă, sat Bogdan Vodă, comuna Săucești” 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia I; 

 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității       

de înscriere a datelor în registrul agricol la nivelul Comunei Săucești, județul Bacău 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia II; 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare în unitatea administrativ 
– teritorială Comuna Săucești, județul Bacău, pentru anul școlar 2022 – 2023  
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia III; 
 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de 
adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui acestea 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia III; 
 

       7. Proiect de hotărâre privind instituirea și stabilirea cuantumului taxelor speciale 
datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Săucești, județul Bacău, în anul 2022 

 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia I; 
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       8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentul privind desfășurarea 
activităților comerciale pe raza comunei Săucești, județul Bacău  

  
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia III; 
 

9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de oportunitate privind 
concesionarea unei suprafețe de 194,05 ha teren cu destinație agricolă, situată în 
extravilanul Comunei Săucești, aparținând domeniului privat al Comunei Săucești, județul 
Bacău 

 
 Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia I; 
 

           10. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de 
atribuire în vederea concesionării suprafeței de 157,37 ha teren cu destinație agricolă 
situată în extravilanul Comunei Săucești, aparținând domeniului privat al Comunei 
Săucești, județul Bacău 
 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia I; 
 

11. Analiza Deciziei nr. 44/2021 a Camerei de Conturi Bacău ca urmare a 
auditului financiar efectuat în perioada octombrie-noiembrie 2021 la uat Comuna 
Săucești. 
Prezintă: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 
 

12. Diverse 

 

Dl președinte de ședință supune 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   
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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 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Dl președinte: „Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi „pentru” de către cei 

15 consilieri în funcție și prezenți.” 

Dl Primar: „Totodată, avem două suplimentări la ordinea de zi de astăzi: 

S1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 
imobil  - teren, înscris  în C.F. nr. 60690Săucești, proprietatea privată a Comunei 
Săucești 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia I; 

 
S2. Proiect de hotărâre  privind 
Inițiator: Primarul comunei Săucești, județul Bacău 

            Valentin MANEA 
      Se avizează de către comisia III; 
 

Dl președinte de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este 

„pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1 ALBU CRISTINA X   
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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 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Dl președinte: „Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 15 voturi „pentru” 

de către cei 15 consilieri în funcție și prezenți.” 

Dl Primar:„ Ca urmare a aprobării suplimentării ordinii de zi, este necesar ca 

primul proiect suplimentar să fie dezbătut înaintea punctului nr. 9, fiind în strânsă 

legătură cu acest proiect și interdependente. 

 Dl președinte de ședință supune la vot introducerea punctului S1 înaintea 

dezbaterii punctului nr. 9 înscris inițial pe ordinea de zi, și drept urmare, decalarea 

cu un punct a întregii ordini de zi, precum și supunerea la vot a punctului S2 

înaintea Analizei Deciziei Camerii de conturi și a punctului Diverse. Cine este 

„pentru?” Cine se „abține?” ”Împotrivă?” 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE  VOT EXRIMAT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 
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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 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Dl președinte: „Schimbarea punctelor de pe ordinea de zi a fost aprobată cu 15 

voturi „pentru” de către cei 15 consilieri în funcție și prezenți.” 

Dl Președinte: Dle Primar, vă rugăm să prezentați primul punct al ordinii de zi. 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2022 

Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre după care precizează:„   Luând în 

considerare prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor ,,Paza si protecția sunt 

activități desfășurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurării siguranței 

obiectivelor, bunurilor si valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezeaza dreptul 

de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejării persoanelor 

împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau 
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sănătatea’’. Aceeași lege, Legea nr. 333/2003, art. 5 alin. (1), prevede că ,,paza se 

organizează si se efectuează potrivit planului de paza, întocmit de unitatea ale cărei 

bunuri sau valori se păzesc...’’. 

Astfel,  se impune inițierea unui proiect de hotărâre prin care sa se aprobe planul 

de paza al comunei Săucești, județul Bacău pentru anul  2022. 

Primarul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea pazei bunurilor publice și 

ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază al comunei. 

Modalitățile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a 

Consiliului Local, în formele prevăzute de lege. 

           În urma celor expuse, și a faptul că Planul de pază a fost avizat de către Postul 

de Poliție Săucești, propun Consiliului local al comunei Săucești spre dezbatere si 

aprobare, proiectul de hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2022.  

Dl președinte de ședință: „ 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 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL X   

10 OCHIANĂ FLORIN X   
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11 PICHIU CONSTANTIN X   

12 POPOVICI POMPILICĂ X   

13 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți.Următorul proiect, vă rog!” 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul comunei Săucești, judeţul Bacău pentru anul 2022 

Doamnelor și domnilor consilieri locali,  

Având în vedere Regulamentul –cadru de organizare și funcționare aprobat în 

conformitate cu prevederile HG nr.797/2017, pentru prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori 

comunităţilor prin măsurile şi acţiunile de asistenţă socială în concordanță cu sistemul 

naţional de asistenţă socială, complementar sistemelor de asigurări sociale, în baza 

art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, autoritățile 

administrației publice locale elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local ;  art. 118 alin. (1) și alin. (3) planurile 

anuale de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și 

acțiunile prevăzute de Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Săucești, care 

este în concordanță cu Strategia de dezvoltare a județului Bacău. 

Totodată, potrivit art. 118 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 292/2011, planurile 

anuale de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și 

acțiunile prevăzute de strategia de dezvoltare. 

Astfel, ca urmare a referatului de necesitate înaintat de Compartimentrul SPAS 

cu privire la sumele estimative necesare în anul 2022 pentru îndeplinirea Planului de 
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servicii sociale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun dvs spre 

dezbatere și adoptare, în forma prezentată.  

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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 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   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți.Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici și a unor contracte cu SC DELGAZGRID SA, în scopul realizării proiectului  

”Extindere rețea de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie 

electrică a obiectivului Stație pompare apă, sat Bogdan Vodă, comuna Săucești” 
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Având în vedere că proiectul derulat prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală, denumit „Extindere rețea alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele 

Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău”, este finalizat în 

proporție de 95% și luând act de faptul că în vederea recepționării acestuia este 

necesară realizarea unor lucrări suplimentare în scopul creșterii puterii de alimentare 

cu energie electrică a stației de pompare apă din satul Bogdan Vodă, s-au purtat 

discuții și corespondența aferentă atât cu SC DELGAZGRID cât și cu operatorul SC 

CRAB SA, părțile implicate avizând de principiu soluția tehnică stabilită de către SC 

DELGAZGRID SA. 

În acest sens, am inițiat prezentul proiect de hotărâre referitor la aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Extindere rețea de distribuție a energiei 

electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului Stație pompare apă, 

sat Bogdan Vodă, comuna Săucești”, și a contractelor ce urmează a fi încheiate între 

UAT Comuna Săucești și SC DELGAZGRID SA, după cum urmează: 

1. contract de asociere în scopul unic de a organiza în mod colectiv procedurile 

de achiziții sectoriale pentru realizarea lucrărilor ”Extindere rețea de distribuție a 

energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului Stație 

pompare apă, sat Bogdan Vodă, comuna Săucești”. 

2 contract de cofinanțare pentru implementarea proiectului ”Extindere rețea de 

distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului 

Stație pompare apă, sat Bogdan Vodă, comuna Săucești”, în valoare totală estimată 

de 493.400 lei fără TVA, din care contribuția uat Comuna Săucești la cofinanțare este 

în cuantum de 246.700 lei fără TVA.          

Menționez că indicatorii economici  din studiul de soluție inițial erau în valoare 

totală estimată de 960.627 lei fără TVA, iar ulterior, prin avizul CTE nr. 421/2021 emis 

de către SC DELGAZGRID SA, valoarea estimată finală calculată în conformitate cu 

indicatorii ANRE a scăzut la suma de 493400 lei fără TVA, unde cofinanțarea comunei 
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Săucești și a SC DELGAZGRID SA este în cote egale de 50%, fiecare contribuind cu 

suma de 246.700 lei fără TVA.          

           În urma celor expuse, propun Consiliului local al comunei Săucești spre 

dezbatere si aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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 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   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți.Următorul proiect, vă rog!” 
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Dl Primar: Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru eficientizarea 

activității de înscriere a datelor în registrul agricol la nivelul Comunei Săucești, județul 

Bacău. 

Doamnelor și domnilor consiglieri locali, 

Având în vedere că la nivelul comunei, registrul agricol se constituie ca 

document oficial de evidență primară în care se înscriu date privind: 

 - componența gospodăriei/ exploatației agricole fără personalitate juridică; 

 - terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele; 

 - modul de utilizare a suprafețelor agricole privind suprafața arabilă cultivată 

cu principalele culturi; 

 - suprafețele de teren necultivate; 

 - suprafața cultivată în sere și solarii; 

 - suprafața cultivată cu legume; 

 - numărul pomilor; 

 - alte plantații pomicole aflate în terenuri agricole; 

 - evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea 

gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, care au domiciliul în 

localitate și/sau în proprietatea unităților cu personalitate juridică care au activitate pe 

raza localității; 

 - utilaje pentru agricultură și silvicultură; 

 - mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică; 

 - aplicarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi. 

Luând act de faptul că în prezent, în registrul agricol sunt înscrise un număr de 3842 

poziții, este necesară stabilirea unor măsuri de eficientizare în sensul actualizării și 

corelării datelor din registrul agricol cu cele existente la rolurile fiscale, astfel ca materia 

impozabilă din registrul agricol să fie preluată în rolul fiscal.  

 În acest sens, propun ca și în anul 2022, evidența registrului agricol să țină atât 

în format electronic cât și în format fizic, iar calendarul de lucru pentru întocmirea și 
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ținerea la zi a registrului agricol, să se stabilească într-un ritm zilnic de 7 poziții de rol 

pentru fiecare persoană implicată în această activitate, astfel ca până la data de 30 

decembrie 2022 să se finalizeze această obligație. 

 Drept urmare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun dvs spre 

dezbatere și adoptare. 

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții…  

Dl consilier Ghimici:„ Faptul că registrul agricol se va ține atât în format letric cât 

și electronic, va fi mai multă muncă pentru personalul implicat?” 

D-na secretar general:„Nu, datorită faptului că există 3 persoane încadrate la 

acest compartiment și nu doar 2 cum erau în anii anteriori”  

Dl președinte de ședință: „ Alte discuții dacă mai sunt? 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 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   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
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15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți.Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare în 

unitatea administrativ – teritorială Comuna Săucești, județul Bacău, pentru anul 

școlar 2022 – 2023  

Doamnelor și domnilor consilieri locali, 

 Conform prevederilor Metodologiei pentru Fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul Preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale și 

de la bugetul de stat, propunem Proiectul pentru Rețeaua școlară locală a unităților 

de învățământ preuniversitar din comuna Săucești pentru anul școlar  2022-2023, 

conform anexei, ce urmează a fi Avizat de către Inspectoratul Școlar Județean, înaintat 

prin adresa nr. 9764/17.12.2021. 

 Totodată, având în vedere proiectul de hotărâre anexat prezentului Raport, precizăm 

următoarele aspecte: 

 Unitățile școlare aferente U.A.T. comuna Săucești dețin spații adecvate pentru 

desfășurarea activităților de predare, precum și materialele didactice necesare pentru 

desfășurarea procesului instructiv educativ pentru toate nivelele de învățământ. 

 Menționăm că în cursul acestui an, dorim să deschidem porțile Afterschool-

ului, cu sprijinul cadrelor didactice din cadrul Școlii coordonatoare I.S. Sturdza Săucești. 

 Drept pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 

dvs spre dezbatere si adoptare, în forma prezentată.   

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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   
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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 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi „pentru” și 2 „abțineri” de 

către cei 15 consilieri locali prezenți. Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a 

procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui 

acestea. 

Doamnelor și domnilor consilieri locali,  
 

            Având în vedere necesitatea instituirii unor taxe speciale în domenii precum 

Administrarea domeniului public și privat, Urbanism, Asistență socială, Autorizații 

pentru desfășurarea unor activități economice, Cadastru și fond funciar, Registrul 

agricol, Copierea și comunicarea unor documente și acte din arhiva Primăriei, Evidența 

persoanelor și stare civilă, Cultură, sport, agreement, Educație și tineret, executare 

silită, taxe și impozite locale, este necesară aprobarea unui regulament de stabilire a 

procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui acestea. 
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             Menționez că în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, consiliul local, poate adopta taxe speciale, în domenii 

aprobate de către acestea. 

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 

beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit 

regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt 

obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip 

de serviciu. 

Drept urmare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dvs spre 

dezbatere și adoptare în forma prezentată. 

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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 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   
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14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți. Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar:„ Proiect de hotărâre privind instituirea și stabilirea cuantumului taxelor 

speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Săucești, județul Bacău, 

în anul 2022 

Doamnelor și domnilor consilieri locali,  
 

            Având în vedere prevederile: 

- art. 129 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul      
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- art. 484 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare precum și Normele de aplicare aprobate prin HG  
nr.1/2016; 

- art. 23 din Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, 
înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe 
a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 37 alin.(1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.18 alin.(2) din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 

           Ca urmare a aprobării regulamentului de instituire a taxelor speciale, este 

necesar  ca anual, să se stabilească cuantumul acestora. Așadar, în urma ședințelor 

purtate cu fiecare compartiment în parte, s-au denumit taxele speciale locale, și s-au 

estimat costurile aferente acestora, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă specială Cuantum 
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01 Taxă specială de fotocopiere documente * monocrom color 

documente format A4 0,5 lei/pag 1,50 lei/pag 

documente format A3 1,00 lei/pag 3,00 lei/pag 

02 Taxă specială de listare imprimantă  

documente format A4 0,5 lei/pag 1 leu/pag 

documente format A3 1,00 lei/pag 3,00 lei/pag 

03 Taxă transmitere documente prin fax** 5 lei/pag 

04 Taxă specială de comunicare prin poștă a copiilor solicitate 
cf Legii nr. 544/2003 privind accesul la informațiile de 
interes public/ Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrație 

 
 

Scrisoare recomandată cu greutate de până la 20g  

Scrisoare recomandată cu greutate de la 21g-50g  

Scrisoare recomandată cu greutate de la 51g-100g  

Scrisoare recomandată cu greutate de la 101g-350g  

Scrisoare recomandată cu greutate de la 351g-500g  

Scrisoare recomandată cu greutate de la 501g-1000g  

Scrisoare recomandată cu greutate peste 1 kg  

05 Taxă specială de copiere a documentelor din arhiva 
primăriei  * 

monocrom color 

documente format A4 1,00 lei/pag 2,00 lei/pag 

documente format A3 2,00 lei/pag 3,00 lei/pag 

06 
 
 
 

Taxă specială de scanare în scopul comunicării prin e-mail 
a copiilor solicitate cf Legii nr. 544/2003 privind accesul la 
informațiile de interes public/ Legii nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrație sau a altor 
documente 

  

documente format A4  0,25 lei/pag 0,75 lei/pag 

documente format A3  0,5 lei/pag 1,5 lei/pag 

07 Taxe speciale de cadastru și măsurători  
10 lei/nr. cadastral; Taxă specială pentru întocmirea și afișarea ofertei de 

vânzare  
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Taxă specială de identificare/măsurare a terenului la 
cerere  

30 lei/lot; 

08 Taxă specială eliberare atestat de comercializare produse 
agricole 

20 lei/atestat; 

 Taxă specială eliberare carnet de comercializare produse 
agricole 

30 lei/carnet; 

 Taxă specială viză anuală carnet 10 lei /an  

09 Taxă specială înregistrare mopede  20 lei/moped; 

10 Taxă specială înregistrare tractoare, remorci/semiremorci 
destinate a fi tractate de tractoare agricole, vehicule 
destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini 
autopropulsate care nu se supun înmatriculării  

40 lei/vehicul; 

11 Taxă specială pt înregistrarea contractelor de arendă sau 
a actelor adiționale 

10 lei/ contract/act adițional; 

12 Taxă specială de închiriere a terenurilor de sport 50 lei/oră; 

13 Taxă specială pentru emiterea acordului de funcționare  15 lei 

14 Taxă specială pentru emiterea programului de funcționare  7 lei 

15 Taxă special eliberare certificat de atestare a edidicării 
construcțiilor 

50 lei  

16 Taxe speciale pentru desfacerea produselor care fac 
obiectul comerțului în standuri publice, parcări, chioșcuri, 
tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, 
autoturisme, camioane   

5 lei/mp/zi  

 TAXE SPECIALE DE URGENȚĂ:  
10 lei/certificat 17 Eliberare certificat fiscal în maxim 24 ore 

18 Eliberare certificate de urbanism în max 24 ore  50 lei/certificat; 

19 Eliberare autorizație de construcție în max 24 ore 100 lei/autorizație 

20 Eliberare duplicat certificat stare civilă în max 24 ore 25 lei/certificat 

 

 

Menționez că taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice 

care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 

potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt 

obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip 

de serviciu. 
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Drept urmare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dvs spre 

dezbatere și adoptare în forma prezentată. 

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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 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   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți. Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar:„ Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentul privind 

desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Săucești, județul Bacău 

Doamnelor și domnilor consilieri locali,  
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Având în vedere modificarea legislativă intervenită ca urmare a intrării în vigoare a 

Codului administrativ, este necesară aprobarea Regulamentului privind desfășurarea 

activităților comerciale pe raza comunei Săucești, județul Bacău, prin care se stabilește 

procedura necesară eliberării autorizațiilor/acordurilor de funcționare/amplasare pentru agenții 

economici solicitanți. 

Astfel, prin Regulamentul pe care îl supun dvs. spre dezbatere și adoptare, sunt stabilite 

cerințele și criteriile generale care trebuie îndeplinite în vederea autorizării activităților, precum 

și eliberarea autorizațiilor /acordurilor de funcționare/amplasare, pentru activitățile desfășurare 

de agenții economici pe raza Comunei Săucești, precum și procedura de suspendare/încetare 

a efectelor autorizației/acordului de funcționare/amplasare.    

Profilele de activitate pentru zonele comerciale nou-create sau în proces de 

modernizare se vor stabili și aproba pe baza unei analize a zonei, luând în calcul atât 

impactul comercial, cât și funcțiunea dominantă a zonei, respectându-se tradiția, 

caracterul istoric al zonei, dispersia activităților comerciale, alte criterii stabilite de 

executiv și supuse aprobării Consiliului Local al Comunei Săucești. 

Prin Autorizația de funcționare/Acordul de funcționare/Autorizația de amplasare ce va 

fi eliberată propun a fi impuse condiții cu caracter obligatoriu, prin respectarea cărora 

persoanele juridice/fizice autorizate care desfășoară activități, pot funcționa legal în 

interiorul termenului de valabilitate. Nerespectarea acestora conduce la sancționarea 

contravenționala și la suspendarea sau, după caz, anularea autorizației, după o 

înștiințare prealabilă. 

Bineînțeles, operatorii economici, persoane juridice/persoane fizice autorizate/ 

întreprinderi individuale și familiale, autorizate să desfășoare o activitate 

independentă        conform Ordonanței de Urgență nr. 44/2008, sunt obligați să utilizeze 

aparate de marcat electronice și să elibereze bonuri fiscale cumpărătorilor de produse 

și/sau servicii. 

Autorizațiile de funcționare/Acordurile de funcționare pot fi retrase în vederea 

suspendării sau anulării, ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii defectuoase a 

condițiilor stabilite prin prezentul Regulament. 
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În urma celor expuse, propun Consiliului local al comunei Săucești spre 

dezbatere si aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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 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   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri” de 

către cei 15 consilieri locali prezenți. Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar:„ Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare 

a unui imobil  - teren, înscris  în C.F. nr. 60690Săucești, proprietatea privată a 

Comunei Săucești 

Doamnelor și domnilor consilieri locali,  
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Având în vedere Referatul înaintat de către Compartimentul Evidență agricolă și 

cadastru, prin care se aduce la cunoștință faptul că dintr-o eroare lotul de teren înscris 

în CF nr. 60690, în suprafață de 626.700 mp nu a fost supus dezmembrării, și luând 

act că suprafața de 235.900 mp din lotul menționat este închiriată unui crescător de 

animale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre cu următoarea propunere de 

dezmembrare: 

 Lotul nr.1: 235.900 mp 

Lotul nr.2: 390.800 mp 

În urma acestei dezmembrări vor rezulta 2 suprafețe de teren distincte, fără a 

afecta contractul de închiriere sau viitorul contract de concesiune.  

Drept pentru care supun dvs spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre 

în forma prezentată. 

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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 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   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți. Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar:„ Având în vedere că în urma votului dvs s-a modificat puțin ordinea de 

zi, dau citire următorului proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de oportunitate privind 

concesionarea unei suprafețe de 194,05 ha teren cu destinație agricolă, situată în 

extravilanul Comunei Săucești, aparținând domeniului privat al Comunei Săucești, 

județul Bacău 

      Doamnelor și domnilor consilieri locali,  

Ca urmare a HCL nr. 84/2021 privind însuşirea propunerii de concesionare a 

suprafeței de 285 ha având categoria de folosință islaz comunal, situată în extravilanul 

comunei Săucești, a fost întocmit studiul de oportunitate pentru suprafețele de teren 

care nu sunt închiriate crescătorilor de animale, totalizând 194,05 ha teren. 

Prin studiul de oportunitate anexat prezentului proiect de hotărâre, s-a studiat 

zona d.p.d.v. economic, financiar, social și de mediu care justifică realizarea 

concesiunii. 

În prezent, valoarea anuală a închirierii terenurilor cu destinație pășune este de 

346 lei/ha, ori redevența minimă posibil de încasat este de 70.000 euro/an pentru 

minim 10 turbine eoliene. 

În vederea unei administrări eficiente, s-au efectuat dezmembrări pentru 

terenurile care au fost închiriate crescătorilor de animale, s-au scăzut terenurile care 

nu ar fi interesate pentru construirea parcului eolian, și în final, a rezultat suprafața de 

140,43 ha care ar fi disponibilă spre a fi concesionată prin licitație publică. 
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Interesul uat este de a concesiona cât mai puțin teren, doar suprafețele 

necesare construirii parcului eolian, în speranța că pe suprafețele rămase din diferență, 

se vor înregistra și alte solicitări din partea crescătorilor de animale și să putem 

răspunde cerințelor acestora.    

Concluzionând, însuşirea propunerii de concesionare a fost pentru suprafața de 

285 ha, prin studiul de oportunitate s-a studiat suprafața de 194,05 ha teren, iar prin 

prezentul proiect de hotărâre propun totodată aprobarea concesionării doar pentru 

suprafața de 140,43 ha, ca urmare a celor sus-menționate. 

Drept pentru care supun dvs spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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 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   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   
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15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți. Următorul proiect, vă rog!” 

Dl Primar:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a 

documentației de atribuire în vederea concesionării suprafeței de 157,37 ha teren cu 

destinație agricolă situată în extravilanul Comunei Săucești, aparținând domeniului 

privat al Comunei Săucești, județul Bacău 

Doamnelor și domnilor consilieri locali,  

Ca urmare a HCL nr. 84/2021 privind însuşirea propunerii de concesionare a 

suprafeței de 285 ha având categoria de folosință islaz comunal, situată în extravilanul 

comunei Săucești, a HCL de aprobare a studiului de oportunitate pentru suprafețele de 

teren care nu sunt închiriate crescătorilor de animale, totalizând 157,37 ha teren, în 

conformitate cu prevederile Codului administrativ și luând act de întocmirea caietului 

de sarcini și a documentației de atribuire, este necesară supunerea acestora, spre 

dezbatere și adoptare, Consiliului local.   

Menționez că prin Caietul de sarcini sunt stabilite condițiile de exploatare a 

concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de 

către concedent privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul concesiunii, 

condițiile generale de concesionare, durata concesionării și redevența, precum și 

încetarea concesiunii.  

Drept pentru care supun dvs spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre 

în forma prezentată. 

Dl președinte de ședință: „Dacă sunt discuții… 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   
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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 STANCIU FLORIN – VIOREL  X   

14 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

15 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru” de către cei 15 

consilieri locali prezenți. Următorul proiect, vă rog, la care este invitat să participle 

și dl Diumea Ioan” 

Dl Primar : Proiect de hotărâre  privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de numiții Diumea Ioan și Diumea Maria 

Doamnelor și domnilor consilieri locali, 

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de numiții Diumea Ioan și 

Diumea Maria înregistrată sub nr. 21/10.01.2022 privind contestarea respingerii 

proiectelor de hotărâre nr. 8974/02.11.2021, respectiv nr. 8974/1/02.11.2021, precum 

și Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 02.12.2021 în care s-a consemnat 

respingerea proiectelor de hotărâre sus-menționate, în baza votului secret exercitat de 

către membrii consiliului local; 
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Am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de numiții Diumea Ioan și Diumea Maria, ca fiind lipsită de obiect, deoarece 

hotărârile la care face referire nu au fost adoptate de către Consiliul local Săucești.  

Dl Diumea intervine și precizează faptul că datorită declarațiilor de renunțare. 

Dânsul nu poate continua demersurile de modificare a categoriei de folosință a 

terenului. 

Dl Primar: „Dvs aveați obligația, conform PUZ, să faceți drumul de la început, 

odată cu lotizările. Acum este mai dificil având în vedere contractele de vânzare-

cumpărare existente. 

D-na Secretar general:„ Este necesară revenirea la forma juridică inițială, deci 

și renunțarea la declarații, după care să fie continuate demersurile” 

Nefiind alte discuții, președintele de ședință propune supunerea la vot a 

proiectului de hotărâre. 

D-na secretar general:„ Acum voi distribui buletinele de vot pentru exercitarea 

acestuia în mod secret, iar pt a secretiza votul exprimat online de dl consilier 

Mărgineanu, este necesar ca încă 2 consilieri locali dintre cei prezenți să voteze doar 

on-line. Cine dorește? D-nele consilier Albu și Ungureanu votează on-line pentru a 

asigura secretizarea votului d-lui consilier Mărgineanu. Voi trimite imediat un link cu 

întrebarea pentru a-și exprima votul secret.” 

După distribuirea buletinelor de vot în sală, mai puțin d-nelor consilier Albu și 

Ungureanu, d-na secretar general trimite un link către cei 3 consilieri care vor vota 

astăzi on line.  

În continuare, dl Președinte numără și departajează voturile secrete:„15 

voturi ”pentru” adoptarea proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii 

prealabile formulate de domnii Diumea Ioan și Maria.” 
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Dl președinte de ședință: „ În continuare, trecem la următorul punct al ordinii 

de zi.” 

Dl Primar:” În cele ce urmează am să dau citire Deciziei nr. 44/2021 a 

Camerei de Conturi Bacău ca urmare a auditului financiar efectuat în perioada 

octombrie-noiembrie 2021 la uat Comuna Săucești.” 

Dl Primar prezintă în continuare Raportul de audit financiar 

nr.55625/26.11.2021 împreună cu Decizia sus-menționată, detaliind punctual, 

următoarele aspecte : 

- Neefectuarea inspecțiilor fiscale de către compartimentul TIES; 

- Neverificarea conformității și legalității declarațiilor fiscale și stabilirea 

conformă a bazelor de impunere sau a diferențelor de plată 

- Neimpozitarea conformă a unor clădiri aflate în proprietatea 

persoanelor fizice având utilizare nerezidențială sau mixtă; 

- Nestabilirea taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate și taxa de 

salubritate pentru 185 contribuabili; 

- Scutirile acordate nelegal voluntarilor SVSU; 

- Impozitarea eronată a terenurilor intravilane deținute de 22 persoane 

juridice; 

- Indemnizațiile primarului, viceprimarului, a membrilor consiliului local 

care au fost stabilite eronat; 

- Depășirea limitei maximale la care puteau fi puse în plată salariile 

aparatului de specialitate al primarului;  

- Majorarea nejustificată a contractului de lucrări pentru obiectivul 

”Centru filantropic Săucești” și a contractului de lucrări pentru 

obiectivul „Extindere rețea apă și canalizare Săucești, Bogdan Vodă și 

Schineni” 

Dl președinte de ședință:„ D-lor consilieri, dacă sunt discuții… Trecem la Punctul 

Diverse, d-le Primar!” 
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Dl Primar:” La punctul „diverse” vă informez pe scurt, despre următoarele: 

- Prin Programul Anghel Saligny sperăm să obținem finanțarea pe proiect 

integrat apă-canal în satele Siretu și Șerbești; dacă nu există sistem de apă și 

canalizare nu primim aprobarea să asfaltăm drumurile în aceste localități; 

- Faptul că la sediul Primăriei noi s-a dat sistare de lucrări până în luna martie, 

când vremea va permite continuarea lucrărilor. 

- Grădinița de la Siretu, unde lucrările sunt executate de MEN și CNI, unde 

sperăm totuși să primim informări cu privire la situația și stadiul lucrărilor, 

precum și termenul de finalizare al acesteia; 

- Urmează să semnăm contractul pe POR cu școala din Săucești; s-a răspuns la 

toate clarificările solicitate; 

- La piață ne pregătim pentru depunerea ultimului dosar de tranșă și a recepției 

finale, iar în primăvară să o deschidem; 

- Am început să facem angajări și la centrul de tip After school și ușor să-l 

pregătim de deschidere, având în vedere că pandemia este pe sfârșit și putem 

reveni la o viață cât de cât normală; 

Dl Președinte de ședință: „Cred că ar trebui să creștem indemnizația consilierilor 

de la 7% la 10 % din indemnizația primarului” 

Dl Primar:„ Da, ar trebui să inițieze și dnii consilieri proiecte de hotărâre, nu numai 

Primarul” D-na secretar general vă sprijină și vă ajută cu toate informațiile 

necesare întocmirii proiectului de hotărâre…” 

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, 

    STANCIU FLORIN- VIOREL                             GAVRIL HERACLEEA-IOANA 
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