
1 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 285
 
DIN 16.12.2020 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 15.12.2020 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat telefonic pentru ȘEDINTA ORDINARĂ                    

a Consiliului Local prin Dispozitia primarului nr. 197/14.12.2020, in conformitate cu prevederile             

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (4) 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. 1.065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 decembrie 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 si cuprinde:  

  

         1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna DECEMBRIE a anului 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.        
         2. Diverse. 

 

         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 27.11.2020, 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 ședinței ordinare a Consiliului Local sunt deschise de către dna președinte de ședință 

Baban Iuliana-Oana, 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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău în luna 

DECEMBRIE a anului 2020. 

         Dna secretar explică necesitatea aprobării rectificării, prin H.G. nr. 1044/04.12.2020 fiind alocată 

suma de 94.000 lei Comunei Oncești pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. 

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier local Ivan Dragoș-Florin solicită o listă cu persoanele instituționalizate, cu asistenții 

personali și cu asistații sociali, pe care o va transmite și către P.N.L., abținându-se de la vot.       

         Dna secretar general îi răspunde dlui Ivan că trebuie să facă o cerere la care va primi răspuns. 

         Nemaifiind discuții, dna secretar general o roagă pe dna presedinte de ședință  să supună spre 

aprobare  proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 10 voturi 

,,pentru’’ și ,,1(una) abținere, cea a dlui Ivan Dragoș-Florin.    



2 
 

         La ultimul punct: ,,Diverse”, urmează discuții. 

         Dl. Ivan prezintă câteva situații din Comună: furtul gardului de la troița de la Școala Dealu 

Perjului; remedierea diferenței de nivel la intersecția drumului din Dealu Perjului cu DJ 241A și 

construirea unui podeț în zona respectivă, asigurarea unui teren public unde să staționeze microbuzele 

de călători, fiind capăt de linie la Dealu Perjului; amplasarea tomberonului de la blocuri chiar între 

blocurile de locuințe, acesta fiind plasat pe șosea la ora actuală. 

         Nemaifiind alte discutii, dna secretar general o roagă pe dna președinte de sedinta 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 


