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R O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

  

H O T Ă R Â R E A 

NR. 29 DIN 29.05.2020 

 

privind însuşirea Raportului de expertiză financiar-contabilă întocmit de către expertul contabil 

BOSTAN TAMARA – reprezentant al S.C. ,,BST ACTIV EXPERT” S.R.L. în urma verificării 

activității desfășurate de către funcționarul ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ în perioada  

05.09.2018 – 31.01.2020, perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții delegate de casierie,  

impozite și taxe locale în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din aparatul  

de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.05.2020; 

         Având in vedere: 

         - Raportul de expertiză financiar-contabilă înregistrat la nr. 1179/28.04.2020, întocmit de către 

expertul contabil BOSTAN TAMARA – reprezentant al S.C. ,,BST ACTIV EXPERT” S.R.L. în urma 

verificării activității desfășurate de către funcționarul ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ în perioada 

05.09.2018 – 31.01.2020, perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții delegate de casierie, impozite și 

taxe locale în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         - Referatul inregistrat la nr. 73/06.03.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea însușirii Raportului de expertiză 

financiar-contabilă înregistrat la nr. 1179/28.04.2020; 

         - Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice, înregistrat 

la nr. 503/24.02.2020, cu privire la activitatea desfășurată în perioada 05.09.2018 – 31.01.2020 de 

către dl. Țărănașu Radu-Ionuț, perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții delegate de casierie, 

impozite și taxe locale; 

         - Adresa înregistrată la nr. 1439/13.05.2020 transmisă funcționarului Țărănașu Radu-Ionuț, prin 

care Dl. Grigoreanu Ioan – referent Compartiment Financiar-Contabil și Achiziții Publice îi comunică 

valoarea totală a prejudiciului creat, precum și diferența rămasă ca urmare a achitării unei părți din 

valoarea prejudiciului; 

         - Prevederile H.C.L. Oncești nr. 18/11.03.2020 privind achiziționarea unor servicii de expertiză 

financiar-contabilă, în vederea stabilirii prejudiciului adus bugetului local al Comunei Oncești, Județul 

Bacău; 

         - prevederile art. 1, alin. (1) si (2), lit. a), ale art. 23, alin. (2), lit. e), ale art. 24, alin. (1) din 

Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

         - prevederile art. 1, alin. (2) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 10, 12, 55 și 63, ale art. 173, alin. (1), ale art. 174, alin. (1) și (5), ale art. 176 și 

183 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

         - prevederile art. 1, alin. (2), ale art. 2, alin. (3) și ale art. 6 din Legea contabilitatii nr. 82 din 

24.12.1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 139, 140 și, respectiv 141 

din 28.05.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 
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         In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (1) și (14), ale art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) 

și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G.         

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art. 1 - Se însuşeşte Raportul de expertiză financiar-contabilă înregistrat la nr. 1179 din 

28.04.2020, întocmit de către expertul contabil BOSTAN TAMARA – reprezentant al S.C. ,,BST 

ACTIV EXPERT” S.R.L. în urma verificării activității desfășurate de către funcționarul ȚĂRĂNAȘU 

RADU-IONUȚ în perioada  05.09.2018 – 31.01.2020, perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții 

delegate de casierie, impozite și taxe locale în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din 

aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău. 

 

         Art. 2 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competentelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncesti, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 3 - Primarul Comunei Oncești și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.     

  

         Art. 4 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -   ,,abţineri”  din numarul 

total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL, 

                 MIHĂILĂ NICOLAIE                                     OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


