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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
246 DIN 09.11.2020 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 05.11.2020 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat in ședinta ordinară a Consiliului Local prin 

Dispozitia primarului nr. 163/30.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit. a), ale       

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ. 

         Secretarul general al Comunei constată că sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea 

sedintei, fiind prezenti un numar de 11 consilieri, din numarul total de 11 consilieri in functie, ale 

căror mandate au fost validate și care au depus jurământul în ședința de constituire a Consiliului Local 

al Comunei Oncești, Județul Bacău din data de 26.10.2020. 

         Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica in termen legal de 

catre dna. Oprișan Carmen-Rocsanda - secretarul general, prin intermediul Avizierului, și cuprinde:   

         1. Proiect de hotărȃre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, 

județul Bacău, pentru lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020 și IANUARIE 2021.           

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărȃre privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si funcționare                 

a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI, județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.          

         3. Proiect de hotărȃre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                     

al Comunei Onceşti, judetul Bacau. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărȃre privind alegerea viceprimarului Comunei Oncești, județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărȃre privind aprobarea Procedurii de organizare a activității cu privire la 

convocarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de către Consiliul Local al Comunei 

Oncești, pe durata stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, astfel încât să 

fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. Diverse. 

         În continuare, dna secretar general comunică consilierilor locali că Procesul-verbal de la ședința 

de constituire a Consiliului Local din data de 26.10.2020 a fost transmis Instituției Prefectului, iar în 

data de 30.10.2020 a fost transmis Ordinul prefectului Județului Bacău nr. 417/29.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Oncești.                   

         Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de catre dna secretar general, care 

supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 6(șase) puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este impotriva?                  ---- 

         Cine se abtine?                           ---- 

         In urma votului liber exprimat, Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate. 

         Se trece la primul punct al Ordinii de zi.  

         Se dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, județul Bacău, pentru lunile 

NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020 și IANUARIE 2021.    

         Dna secretar general dă citire art. 123 din Codul administrativ, referitor la alegerea președintelui 

de ședință, după cum urmează: 

         ,,(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul 

stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe   
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o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de 

acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5,        

lit. ee). 

         (2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel 

puţin unei treimi din  numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate 

absolută. 

         (3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul 

acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care 

conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul 

cod pentru preşedintele de şedinţă. 

         (4)  Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

         a) conduce şedinţele consiliului local; 

         b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

         c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

         d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local; 

         e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a 

consiliului local; 

         f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului 

aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

         g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.” 

         În urma celor prezentate, dna secretar general roagă consilierii locali să facă propuneri pentru 

președintele de ședință, cu mențiunea că în vechiul consiliu local președintele era ales în ordine 

alfabetică. 

         Dnii consilieri sunt de acord cu acestă procedură, dna Baban Iuliana-Oana fiind aleasă președinte 

de ședință pentru trei luni, respectiv pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021. 

         Nefiind alte discutii, dna presedinte de sedinta nou ales supune spre aprobare proiectul de 

hotarare in forma prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.                  

         Se trece la punctul al doilea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si funcționare a CONSILIULUI LOCAL al Comunei 

Oncești, județul Bacău. 

         Dna secretar menționează că va pune la dispoziție fiecărui consilier local câte un exemplar al 

Regulamentului, aceștia putând propune modificări, dacă considerau acest lucru. 

         Nefiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in forma 

prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.                  

         Se trece la punctul al treilea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvantul dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind  

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Onceşti, judetul Bacau. 

         Dna secretar general dă citire art.124 din Codul administrativ, referitoare la Comisiile de 

specialitate, după cum urmează: 

         ,,Art. 124: Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

         (1) După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele 

domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia. 

         (2)  Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

         (3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, 

numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri 

sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor 

unei comisii este întotdeauna impar. 
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         (4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în 

fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice 

de la ultimele alegeri locale. 

         (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar                   

a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, 

pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul 

membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, 

dintre care una este comisia de bază. 

         În continuare, dna secretar prezintă comisiile care au fost organizate în cadrul vechiului consiliu 

local, sugerând să se respecte, pe cât posibil, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi 

desfăşoară activitatea, consilierii fiind de acord să se păstreze numărul și denumirea acestora, respectiv 

3 comisii, după cum urmează: 

         Comisia nr. I: Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinei și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism – 3 consilieri; 

         Comisia nr. II: Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, protecție socială, tineret, sport, 

activități social-culturale, culte, protecţia mediului şi turism – 3 consilieri; 

         Comisia nr. III: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități 

economico-financiare, buget, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură și 

silvicultură, gospodărire comunală, servicii și comerț – 5 consilieri. 

         În continuare, grupul celor 7 consilieri P.S.D. s-a retras, în vederea propunerilor de nominalizare  

a membrilor fiecărei comisii. Ceilalți 4 consilieri, respectiv 1 consilier U.S.R, 1 consilier P.M.P. și       

2 consilieri P.N.L., nu s-au constituit în grupuri, rămânând în sală. 

         După aproximativ 10 minute, consilierii P.S.D. au revenit cu propunerile pentru membrii 

Comisiilor, după cum urmează: 

         Comisia nr. I: Baban Iuliana-Oana, Maftei Ioan și Pavel Liviu. 

         Comisia nr. II: Dimofte Veronica, Vraciu Constantin și Sofronea Marius-Costel. 

         Comisia nr. III: Zaharia Neculai, Hîncu Claudiu-Bogdan, Mihăilă Nicolaie, Ivan Dragoș-

Florin și Maftei Constantin. 

         Domnii consilieri locali au aprobat în unanimitate propunerile făcute. 

         În continuare, dna secretar general menționează că, potrivit art. 126 din Codul administrativ, 

Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o 

compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 

         Se fac propuneri. Astfel, dna Baban Iuliana-Oana se autopropune pentru funcția de președinte al 

Comisiei nr. I, întrebându-l pe dl. Pavel Liviu dacă este de acord. Dl. Pavel spune că nu are nimic 

împotrivă, apoi dna Baban îl propune pe acesta secretar al Comisiei. 

         Dl. Sofronea Marius-Costel propune ca președinte al Comisiei nr. II pe dl. Vraciu Constantin, iar 

acesta, la rândul său o propune dna Dimofte Veronica ca secretar al Comisiei. 

         Apoi, dl. Mihăilă Nicolaie propune ca președinte al Comisiei nr. III pe dl. Zaharia Neculai iar 

acesta, la rândul său, îl propune ca secretar al Comisiei pe dl. Mihăilă Nicolaie. 

         În continuare, la propunerea dlui primar, grupul consilierilor P.S.D. a ieșit din sală pentru o nouă 

consultare, venind în scurt timp cu propuneri de modificare a componenței Comisiilor nr. I și III, 

motivându-se că nu s-a ținut cont de pregătirea și domeniul de activitate al dlui Pavel Liviu. 

         Dna Baban Oana întreabă de ce s-a schimbat componența Comisiilor și precizează că nu este de 

acord cu schimbările. 

         Dna secretar general, după discuția cu dl. primar, a precizat că dna Dimofte în mandatul trecut 

era la altă comisie, iar acum a fost propusă în Comisia de învățământ, în concordanță cu pregătirea sa 

profesională, aceasta fiind învățătoare. De asemenea, dna Baban a fost propusă în comisia juridică, 

potrivit studiilor, iar dl. Pavel a fost trecut la comisia pentru agricultură, acesta lucrând în agricultură, 

având societate agricolă.           

         Propunerea a fost schimbarea dlui Pavel din Comisia nr. I cu dl. Hîncu din Comisia nr. III. 

         După schimbul de replici, consilierii fiind de acord cu propunerile, mai puțin dna Baban, dna 

secretar precizează că trebuie să se aleagă din nou președinte și secretar la Comisia nr. I și nr. III, 

acolo unde s-au făcut modificările. 

         La Comisia nr. I, dl. Maftei Ioan îl propune ca președinte pe dl. Hîncu, iar dl. Hîncu îl propune 

pe dl. Maftei Ioan secretar al Comisiei. 
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         La Comisia nr. III, dl. Zaharia îl propune pe dl. Pavel Liviu secretar, iar dl. Zaharia Neculai 

+rămâne președintele Comisiei. 

         La final, dna secretar general dă citire componenței Comisiilor de specialitate, așa cum au fost 

organizate în urma modificărilor, astfel: 

         Comisia nr. I:  Dl. Hîncu Claudiu-Bogdan – președinte; Dl. Maftei Ioan – secretar;         

Dna Baban Iuliana- Oana – membru. 

         Comisia nr. II: Dl. Vraciu Constantin – președinte; Dna Dimofte Veronica – secretar;       

Dl. Sofronea Marius-Costel – membru. 

         Comisia nr. III: Dl. Zaharia Neculai – președinte; Dl. Pavel Liviu – secretar; Membri:     

Dl. Mihăilă Nicolaie, Dl. Ivan Dragoș-Florin și Dl. Maftei Constantin. 

         Nemaifiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in 

forma prezentata, care a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru’’ și un vot ,,împotrivă”, cel al dnei Baban 

Iuliana-Oana. 

         Se trece la punctul al patrulea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvantul dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

alegerea viceprimarului Comunei Oncești, județul Bacău. 

         Dna secretar dă citire art. 152 din Codul administrativ, referitor la alegerea viceprimarului. 

Astfel, menționează că viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul 

membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali; exercitarea votului se 

face pe bază de buletine de vot, alegerea viceprimarului realizându-se prin hotărâre a consiliului local. 

         Dl. primar îl propune ca viceprimar pe dl. Zaharia Neculai. 

         Nemaifiind alte propuneri, dna secretar explică domnilor consilieri că fiecare va primi un buletin 

de vot cu propunerea făcută, pe care vor înscrie opțiunea aleasă, respectiv cuvântul ,,da” sau ,,nu”. 

         Apoi, fiecare consilier local introduce buletinul de vot cu opțiunea exprimată în urna pregătită 

pentru acest scop. 

         La sfârșitul procedurii, după răsturnarea buletinelor de vot pe masă, dna secretar general ia 

fiecare buletin și, în fața președintelui de ședință și a dlui primar, precum și a celorlalți consilieri 

locali, citește fiecare buletin. 

         Din cele 11 buletine de vot, 10(zece) au avut înscris cuvântul ,,da” în dreptul numelui dlui 

Zaharia Neculai, un buletin de vot fiind prezentat ,,în alb”, fără nicio opțiune. 

         Nemaifiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in 

forma prezentata, care a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru’’ și ,,o abținere”, fiind considerat vot  

negativ. 

         Se trece la punctul al cincilea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvantul dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Procedurii de organizare a activității cu privire la convocarea și desfășurarea ședințelor și 

adoptarea hotărârilor de către Consiliul Local al Comunei Oncești, pe durata stării de alertă, prin 

utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct 

între persoane. 

         Dna secretar, la propunerea dlui primar, explică faptul că, în perioada stării de urgență, respectiv 

a stării de alertă, ședințele de consiliu se vor desfășura telefonic. 

         Nefiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in forma 

prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’. 

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmează discuții. 

         Dna secretar general îl felicită pe dl. viceprimar ales, iar dl. primar le urează succes domnilor 

consilieri locali în mandatul pe care l-au început. 

         Nemaifiind alte discutii, dna presedinte de ședință declară ședința închisă, mulțumind pentru 

participare.  

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal. 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                  

             CONSILIER LOCAL,                                                      SECRETAR GENERAL, 

         BABAN IULIANA-OANA                                        OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


