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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 38
 
DIN 03.02.2020 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 31.01.2020 

 

 

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

Dispozitia primarului nr. 21/27.01.2020, in 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 constata ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea 

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

         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 aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor 

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

pentru luna DECEMBRIE 2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A. 

și aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018. 

                                                                                              Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului unei 

persoane din familia beneficiara de ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de 

către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărâre Proiectul de hotărâre  cu privire la aprobarea STRUCTURII REŢELEI 

ŞCOLARE a unitatilor de învatamant preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, judetul Bacau, 

pentru anul scolar 2020 – 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază si a altor drepturi pentru personalul 

plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău și 

a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu data de 1.01. 

2020.  

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         7. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea performantelor 

profesionale individuale ale secretarului Comunei Oncesti, judetul Bacău, pentru perioada anului 

2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.        

         8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii estimate a lucrărilor pentru Proiectul 

REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două 

săli grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 

2019 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.         

         10. Diverse. 
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         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  

30.12.2019, cu mentiunea că a fost semnat de catre  presedintele de sedinta si secretarul general, 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. presedinte de sedinta 

Maftei Ioan, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 10 puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este impotriva?                  ---- 

         Cine se abtine?                           ---- 

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

 

         Se trece la primul punct al ordinii de zi.  

         Se dă cuvântul dlui. contabil pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea decontării cheltuielilor de transport, in suma de 1.878 lei, cadrelor didactice si personalului 

auxiliar din Comuna Onceşti, judeţul Bacău, pentru luna decembrie 2019. 

         Dl. preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu           

11 voturi ,,pentru’’.              

         Se trece la punctul doi al ordinii de zi.    

         Se dă cuvântul dlui. viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A. și aprobarea Actului adițional nr. 2 

la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018. 

         Se citesc Adresele nr. 295/20.01.2020, nr. 354/22.01.2020 şi nr. 382/23.01.2020, ale A.D.I.S. – 

Bacău prin care se solicită aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A., aşa cum 

au fost negociate de către ADIS Bacău şi înaintate în forma finală de către ECO SUD S.A. până la 

data de 07.02.2020. 

         Prin Adresa nr. 354/22.01.2020, se specifică faptul că A.D.I.S. – Bacău a obţinut, în urma 

negocierii, cel mai mic tarif pe care îl practică  S.C. ,,ECO SUD” S.A. în contractele din ţară şi anume, 

150,03 lei/to cu redevenţă pentru preluarea deşeurilor în vederea depozitării. 

         Prin Adresele nr. 295/20.01.2020 şi nr. 382/23.01.2020, A.D.I.S. – Bacău comunică Actul 

Adiţional nr. 2 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018, precum şi fişele de fundamentare ce conţin 

următoarele tarife:  

         - 208,46 lei/tonă pentru Preluarea deşeurilor în vederea transferului; 

         - 347,46 lei/tonă pentru Preluarea deşeurilor reciclabile în vederea sortării; 

         - 0,01 lei/tonă pentru Preluarea deşeurilor biodegradabile în vederea compostării; 

         - 150,03 lei/tonă pentru Preluarea deşeurilor în vederea depozitării; 

         - 121,85 lei/tonă pentru Preluarea deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor menajere periculoase; 

         - 81 lei/tonă pentru Preluarea deşeurilor din construcţii şi demolări. 

         Dl. primar explică faptul că acest lucru nu-i afectează cu nimic pe cetăţeni, aceştia vor suporta 

aceeaşi taxă de salubritate, diferenţa se va subvenţiona din bugetul local. 

         Dna. Dimofte, nelămurită de cele prezentate, întreabă dacă acesta este Actul Adiţional despre 

care s-a menţionat anterior. 

         Dl. viceprimar oferă un răspuns afirmativ. 

         Nemaifiind discutii, dl. presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in forma 

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

        Se trece la punctul trei al ordinii de zi.    

         Se dă cuvântul dnei. referent din cadrul compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate 

Tutelară pentru a prezenta Raportul la Proiectul cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul 

decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei 

Oncești, județul Bacău, in valoare de 1.500 lei.          

         Dl. viceprimar menţioneaza că, cuantumul stabilit se asigură din bugetul local, din fondurile 

alocate pentru plata ajutorului social. 

         Nemaifiind discutii, dl. preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de hotărâre in forma 

prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.    
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         Se trece la punctul patru al ordinii de zi.    

         Se da cuvantul dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă, 

beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

         Dl. viceprimar explică faptul că, la întocmirea Planului de lucrări pentru anul 2020, s-a avut in 

vedere numărul de persoane posibil apte de muncă pentru această perioadă, in anul 2020 fiind un 

numar de aproximativ 100 persoane posibil apte de muncă. 

         La întocmirea planificării orelor de muncă pe persoană, s-a avut în vedere nivelul cuantumului 

ajutorului social pe care il primeşte fiecare beneficiar. 

         Planificarea anuala a lucrarilor ce vor fi executate cu beneficiarii de ajutor social in anul 2020 

cuprinde: 

         -curăţarea şi  adunarea gunoaielor de orice fel de pe raza Comunei Onceşti, incărcarea în căruţe 

şi transportul în locuri special amenajate (zilnic); 

         - măturatul straduţelor, aleilor şi trotuarelor, strângerea deşeurilor, igienizarea spaţiilor si 

incintelor ce aparţin domeniului public si privat din Comună; 

         - igienizarea spaţiilor si incintelor ce aparţin domeniului public si privat din Comună; 

         - curăţarea terenurilor de resturi vegetale, crengi si ramuri căzute; 

         - curăţarea aleilor şi trotuarelor de zăpadă şi gheaţă, adunatul în grămezi, transportul, daca e 

cazul; 

         - decolmatarea  şanţurilor de scurgere  a  apelor pluviale; 

         - întreţinerea spaţiilor verzi (parcuri, terenuri ce aparţin şcolilor, dispensarului, Caminelor 

culturale, târgului comunal) 

         - vopsit (văruit) borduri, garduri, pomi; 

         - acordarea ajutorului persoanelor vârstnice aflate in dificultate; 

         - alte activităţi ce reies din Planul de lucrari; 

         Dl. primar, menţionează că sunt aceleeaşi lucrări de anul trecut. 

         Dna. consilier Dimofte Veronica întreabă dacă s-au făcut aceste lucrări anul trecut de către aceşti 

angajaţi sociali. 

         Dl. primar afirmă ca da, s-au făcut: s-au cărat lemne, s-au curăţat cişmelele din satul Bărboasa,    

s-au făcut şanţurile şi multe alte lucruri! 

         ,, - Eu nu văd aceste lucrări!” exclamă dna. Dimofte.  

         ,, - S-a construit terenul de sport în satul Satul Nou, s-a refăcut gardul la biserica din Onceşti, s-

au curăţat ciuşmelele din satul Dealu Perjului!”, rosteşte dl. primar. 

         ,, - Mda ...” , răspunde dna. consilier Dimofte. 

         Incheindu-se discutiile, dl. preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care        

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

         Se trece la punctul cinci al ordinii de zi. 

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

privire la aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unitatilor de învatamant preuniversitar de 

stat din Comuna Onceşti, judetul Bacau, pentru anul scolar 2020 – 2021. 

      Dna secretar general mentioneaza ca, in urma transmiterii Proiectului de hotarare la Inspectoratul 

Şcolar Bacău, a fost primit Avizul Conform in urma caruia trebuie adoptată hotărârea privind 

aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE. 

         Doamna consilier Dimofte Veronica întreabă dacă se referă şi la numărul de posturi. 

         Dl. primar răspunde negativ: ,,- Nu, nu se referă la nr. de posturi!” 

         Nmaiefiind discutii, dl. presedinte de sedinta supune spre aprobare consilierilor locali proiectul 

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

         Se trece la punctul şase al ordinii de zi.  

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

stabilirea salariilor de bază si a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul 

administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali 

din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu data de 1 ianuarie 2020. 

         Dl. viceprimar susţine la rândul lui că, potrivit H.G. nr. 935/13 ianuarie 2019, pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariul minim brut pe economie a crescut de la 

2080 de lei la 2.230 de lei, de la 1 ianuarie 2020, majorarea fiind cu 7,2% procente, fapt ce duce la 

mărirea salariilor celor încadraţi cu studii generale şi medii în cadrul administratiei publice locale          
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a Comunei Onceşti, județul Bacău. Funcţiile de demnitate publică şi funcţiile publice sau contractuale 

ce impun încadrarea cu studii superioare în cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, 

județul Bacău,  nu beneficiază de acest lucru. 

         Dl. primar menţionează că indemnizația consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, 

judeţul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2020, va rămâne la aceeaşi valoare ca în anul 2019. 

         Nemaifiind discutii, dl. preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care         

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

         Se trece la punctul şapte al ordinii de zi. 

         Proiect de hotărâre cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea performantelor 

profesionale individuale ale secretarului Comunei Oncesti, judetul Bacău, pentru perioada anului 

2019. 

         Conform prevederilor legale, evaluarea secretarului general pentru anul 2019 va fi efectuată de 

primarul Comunei Onceşti, judeţul Bacău. 

         Nefiind discutii, dl. preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.              

         Se trece la punctul opt al ordinii de zi. 

         Se dă cuvântul dlui. viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea valorii estimate a lucrărilor pentru Proiectul REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN 

ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două săli grupă din sat Satu Nou, Comuna 

Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip. 

         Dl. primar reaminteşte că, avand in vedere uzura fizica, durata normala de utilizare consumata          

a constructiei ,,Şcoala Satu Nou” situată în Comuna Onceşti, judetul Bacău, a carei mentinere in 

functiune nu se mai justifica, structura de rezistenta nu mai corespunde exigentelor esentiale de 

rezistenta si stabilitate, nemaifiind posibila obtínerea autorizatiilor de functionare, în vederea 

revigorării invatamantului din zonă pentru atragerea tineretului, s-a obţinut finanţarea unui proiect de 

construire a unei gradinite cu doua grupe moderne, cu incalzire prin centrală, spatiu de joacă pentru 

copii si teren de sport adecvat. 

         În cazul acesta, este vorba de faptul că în contractul iniţial a fost trecută o altă sumă privind 

centrala termică iar acum, această sumă s-a modificat. 

         Nemaifiind discutii, dl. preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care         

a fost aprobat cu:         

         - 7 voturi ,,pentru”, respectiv ale dlor. consilieri Zaharia Neculai, Prosie Romeo, Maftei Ioan, 

Vraciu Constantin, Mihăilă Nicolaie, Sofronea Marius-Costel și Cucu Viorel; 

         - 4 voturi ,,împotrivă”, respectiv ale dlor consilieri Dimofte Veronica, Genes Ovidiu-Cristinel, 

Pavel Liviu și Tănase Dănuț, 

         - din numarul total de 11 consilieri prezenţi.               

         Se trece la punctul nouă al ordinii de zi. 

         Se dă cuvântul dlui. contabil pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2019 la nivelul U.A.T. - Comuna 

Onceşti, judeţul Bacău. 

         Dl. contabil prezinta si Anexele I – VII cuprinzand: I – Sectiunea ,,Venituri”; II – Sectiunea 

,,Venituri proprii”; III – Sectiunea ,,Cheltuieli”; IV – Detalierea cheltuielilor ,,Administratie publică” 

la 31.12.2019; V – Detalierea cheltuielilor ,,Situaţii de Urgenţă”, ,,Alegeri Locale” şi ,,Drumuri şi 

Poduri”; VI – Detalierea cheltuielilor de capital; VII – Situatia excedentului execuţiei bugetare la data 

de 31.12.2019.     

         Nefiind discutii, dl. preşedinte de şedinţă supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.              

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Dl. primar înştiinţează consilierii de faptul că, in luna decembrie 2019 reprezentantul Curţii de 

Conturi s-a deplasat la sediul Primăriei Comunei pentru a verifica realizarea măsurilor impuse în urma 

controlului şi raportului întocmit în anul 2017. 

         Dl. contabil dă citire Adresei nr. 180/29.01.2020 a Camerei de Conturi a judeţului Bacău, prin 

care se transmite Decizia nr. 32/27.01.2020 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor 

dispuse prin Decizia nr. 32 din 28.07.2017. Acesta explică faptul că, în urma Deciziei nr. 32/2017, s-

au realizat şi revizuit măsurile impuse, s-a întocmit şi trimis adresă oficială către Curtea de Conturi, 

urmând ca aceştia să vină să verifice cee ce s-a realizat.  
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         În urma controlului efectuat în luna decembrie 2019, reprezentantul Camerei de Conturi a 

judeţului Bacău a constatat realizarea în proporţie de 90% a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 

32/2017. 

          Dl. contabil motivează că toate măsurile au fost efectuate în termenul impus de către Curtea de 

Conturi, ceea ce s-a omis de realizat din cauza fluxului intens de lucrări a fost semnarea Procesului-

Verbal de recepţie de către toţi membrii Comisiei de recepţie şi anume de către dl. consilier Genes 

Ovidiu-Cristinel, membru la vremea respectivă în Comisia de recepţie la lucrarea de investiţii 

efectuate la drumul comunal DC73 Bărboasa şi prezentarea devizului ofertă pentru lucrarea executată. 

Situaţia lucrării a fost prezentată auditorilor publici externi, conform H.G. nr. 28/2008. Acestea sunt 

singurele măsuri ce nu a fost dusă până la finalizare.      

         Dl. primar intervine şi anunţă că şi această măsură trebuie finalizată. 

         Dl. consilier Genes aprobă acest lucru şi anunţă că se vor face toate demersurile necesare 

îndeplinirii acestei masuri. 

         Dl. primar menţionează că drumul aproape s-a stricat, în curând va trebui reparat. 

         Dl. contabil informează despre scoaterea taxei P.S.I. în anul 2019. Persoanele care încă plătesc 

acestă taxă, au rămaşiţe din anii anteriori.  

         Reamintindu-şi discuţiile de la punctul patru al ordinii de zi, dl. primar confirmă încă o dată 

faptul că persoanele beneficiare de ajutor social îşi fac treaba şi că lucrările se finalizează întotdeauna, 

chiar dacă acum, la şcoală, a durat un pic mai mult, deoarece s-a folosit la transportul lemnelor o 

singură căruţă trasă de doi cai, neavând atelaje decat 2 – 3 oameni. Oricum, mai sunt de transportat     

30 m
3 

de lemne. 

         Dna. Dimofte îl întreabă pe dl primar ce lemne s-au trimis la şcoala din satul Tarniţa. 

         Dl. primar răspunde că s-au trimis lemne de tei, de care se trimit şi la celelalte şcoli din alte 

comune. Şcolile din comunele Izvoru Berheciului şi Stănişeşti, primesc la fel. 

         Dna. Dimofte îl invită pe dl. primar să intre în şcoli şi să se convingă singur ce frig este.  

         ,,- Lemnele de plop sunt mai bune, dau căldură mai mare!”, argumentează dânsa. 

         ,,- Vom aduce lemne de plop pentru la anu’!”, răspunde dl. primar. 

         ,,- Cu lemnele de tei nu se face căldură nici la şcoala din Tarniţa, nici la şcoala din satul Dealu 

Perjului! Poate vă gândiţi serios să faceţi comandă de lemne de plop! Eu am notat câte lemne aţi spus 

că aduceţi şi nu aţi adus!, exclamă dna. consilier Dimofte. 

         ,, - Cred că vă înşelaţi, s-au adus mult mai multe lemne decât aţi scris dvs.! protestează dl. 

primar. 

         În încheiere, domnul primar prezintă adresa D.S.V.S.A – Bacău, înregistrată la primăria 

Comunei Onceşti la nr. 159/23.01.2020, prin care se prezintă Programul de Măsuri nr. 

1589/22.01.2020 aplicat în zona afectată, instituită ca urmare a confirmării pestei porcine africane la 

doi mistreţi morţi pe raza fondului de Vânătoare nr. 31 Parincea, aparţinând A.J.V.P.S. Bacău. 

         Nemaifiind alte discutii, dl. preşedinte de şedinţă declară ședința închisă, mulțumind pentru 

participare.  

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

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,                                  

             CONSILIER LOCAL,                                                       SECRETAR GENERAL, 

                  MAFTEI IOAN                                                   OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


