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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
272 DIN 02.12.2020 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 27.11.2020 

 

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

Dispozitia primarului nr.  178/23.11.2020, 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. 

         Dna secretar general constată că sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea ședinței,  

prezența consilierilor locali constatându-se prin telefon, în contextul prevederilor art. 1 și 2 din H.G. 

nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de       

14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, fiind prezenti un numar de 11 consilieri, din numarul 

total de 11 consilieri in funcție. 

         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, i cuprinde:   

         1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor 

didactice si personalului auxiliar din unitatile de invatamant din Comuna Oncesti, judetul Bacău, 

pentru lunile SEPTEMBRIE şi OCTOMBRIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2021 – 2022.     

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei 

Oncesti in Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale Onceşti din Comuna Onceşti, Judeţul 

Bacău, pentru anul scolar 2020-2021. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de audit nr. A22/1402/08.10.2020 şi             

a Deciziei nr. 33/04.11.2020 emise de Camera de Conturi - Judeţul Bacău în urma acţiunii: ,,Audit 

financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al U.A.T. – Comuna Onceşti, Judeţul Bacău’’. 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.     

         5. Diverse. 

         - Discuţii privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

         În conformitate cu dispoziţiile art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, secretarul general supune spre aprobare Procesul-verbal al sedintei anterioare din data 

de 05.11.2020, cu mentiunea că a fost semnat de către presedintele de sedinta si secretarul general,    

Proces-verbal care va fi afisat la sediul Primariei Comunei Oncesti și publicat pe pagina de internet     

a instituției, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ,,pentru”. 

         Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de catre dl. viceprimar, care supune 

spre aprobare Ordinea de zi cu cele cinci 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 cu privire 

la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor didactice si personalului auxiliar din unitatile 

de invatamant din Comuna Oncesti, judetul Bacău, pentru lunile septembrie şi octombrie 2020. 
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         Dna secretar general menționează că pentru luna septembrie 2020 suma ce va fi decontată este de 

1556 LEI, iar pentru luna octombrie suma ce va fi decontată este de 2020 2534,07 LEI. 

         Nefiind discuții, dl. viceprimar o roagă pe dna presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 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 STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2021 – 2022.     

         Dna secretar dă citire Notei de fundamentare transmise de către dna director al Școlii, în care 

sunt cuprinse Școlile din Comună și numărul de copii din fiecare școală și pe fiecare clasă. 

         Nefiind discuții, dl. viceprimar o roagă pe dna presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’.  

         Se trece la punctul al treilea al Ordinii de zi. 

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

privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Oncesti in Consiliul de 

Administratie al Şcolii Gimnaziale Onceşti din Comuna Onceşti, Judeţul Bacău, pentru anul scolar 

2020-2021. 

         Dl. consilier Sofronea îl propune pe dl. viceprimar reprezentantul C.L. Oncești in Consiliul de 

Administratie al Şcolii. 

         Dna consilier Dimofte menționează că în Consiliu ar fi bine să fie reprezentant un cadru 

didactic, respectiv chiar dumneaei, care este învățătoare. 

         Dna secretar transmite propunerile celorlalți consilieri, iar aceștia sunt de acord cu propunerea 

dlui Sofronea, fiind votat dl. Zaharia Neculai ca reprezentant în Consiliul de Administrație al Școlii. 

         Nemaifiind discutii, dl. viceprimar o roagă pe dna presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’.                      

         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 

însuşirea Raportului de audit nr. A22/1402/08.10.2020 şi a Deciziei nr. 33/04.11.2020 emise de 

Camera de Conturi - Judeţul Bacău în urma acţiunii: ,,Audit financiar asupra contului anual de 

execuţie bugetară al U.A.T. – Comuna Onceşti, Judeţul Bacău’’. 

         Toți consilierii locali au aprobat Proiectul de hotărâre, mai puțin Dl. Ivan Dragoș-Florin și Dl. 

Maftei Constantin, care au promis că vor veni să studieze Raportul de audit și Decizia Camerei de 

Conturi – Județul Bacău și apoi vor decide dacă vor fi de acord cu însușirea acestora. 

         Nemaifiind discuții, dl. viceprimar o roagă pe dna presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de 9 consilieri locali, respectiv cu 9 voturi 

,,pentru’’ și două voturi ,,abțineri”, al dlui Ivan Dragoș-Florin și al dlui Maftei Constantin.      

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Dna secretar general pune în discuţie Adresa nr. 10445/05.11.2020 transmisă de Inspectoratul 

Școlar Județean Bacău și Adresa înregistrată la nr. 3328/23.11.2020 transmisă de către Societatea 

Academică din România, privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora,care ar trebui 

acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conform prevederilor art. 82 din 

Legea educației naționale nr. 1/2011. 

         Dna secretar explică faptul că în bugetul local din anul 2020 nu sunt prevăzute sume pentru 

acordarea bureslor, dar ar trebui avut în vedere pentru anul viitor, când se va aproba bugetul local pe 

anul 2021.  

         Consilierii locali au aprobat acest lucru și, nemaifiind alte discutii, dl. viceprimar o roagă pe dna 

presedinte de ședință să declare 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 


