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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 54
 
DIN 14.02.2020 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 12.02.2020 

 

 

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

Dispozitia primarului nr. 31/07.02.2020, 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 IANUARIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI 

CHELTUIELI și a LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII pentru ANUL 2020 la nivelul 

COMUNEI ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU. 

                                                                                              Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. 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 31.01.2020, cu mentiunea că a fost semnat de catre 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. presedinte de sedinta 

Maftei Ioan, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele trei 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 decontării cheltuielilor de transport, in suma de 1.838 lei, cadrelor didactice si 

personalului auxiliar din Comuna Onceşti, judeţul Bacău, pentru luna IANUARIE 2020.       

         Nefiind 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 al doilea  al Ordinii de zi. 

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

aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI și a LISTEI OBIECTIVELOR 

DE INVESTIŢII pentru ANUL 2020 la nivelul COMUNEI ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU. 

         Dl. contabil prezintă cele șase Anexe care cuprind Bugetul defalcat pe venituri și cheltuieli.  

         Apoi, prezintă Lista de investiții propuse pentru anul 2020, după cum urmează: 

         I.    SISTEM DE SUPRAVEGHERE SEDIUL PRIMĂRIEI                          =      10.000 LEI; 

         II.   ACHIZIȚIE MIJLOC DE TRANSPORT                                                  =      91.000 LEI; 

         III.  ACHIZIȚIE CENTRALĂ TERMICĂ CU ANEXE,  

                LA GRĂDINIȚA DIN SATUL SATU NOU                                            =      40.000 LEI;     
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         IV.   MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SAT TARNIȚA  = 3.800.000 LEI. 

               TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL:                                                      =  3.941.000 LEI 

                 DIN CARE:                      

- VENITURI BUGETUL ANULUI 2020                       =  3.880.000 LEI 

-  EXCEDENTUL ANULUI 2019                                  =       61.000 LEI.     

         Urmează discuții. 

         Dna consilier Dimofte își arată nemulțumirea că au fost convocați prea târziu pentru ședință și nu 

au primit documentele pentru ședință înainte cu câteva zile, ca să poată fi studiate, mai ales că este 

vorba despre bugetul local. A menționat că va sesiza Prefectura despre acest lucru. 

         Dl. primar explică faptul că, imediat după ce s-au primit adresele cu sumele repartizate,             

dl. contabil a lucrat la buget și, fiind întocmit, a considerat necesar să fie supus aprobării Consiliului 

Local cât mai repede. Oricum, motivează că documentele sunt la dispoziția consilierilor și cine este 

interesat le poate studia. Mai menționează că este un buget bun și este păcat să nu se țină cont de acest 

lucru. 

         In continuare, dl. primar spune că vrea să angajeze un buldoexcavator pentru a se face șanțuri la 

drumurile pe care se revarsă apa în urma ploilor. Costul ar fi 220 lei/oră  cu motorina societății, 

achiziția fiind făcută pe SEAP. 

        Dl. Tănase Dănuț întreabă dacă poate fi pus iluminat ,,eco”, dar dl. contabil susține că nu se 

merită, dând exemplu localitatea Izvoru Berheciului, unde lămpile funcționează când și când. 

         Dl. primar susține că lămpile sunt de proastă calitate, iar mentenanța la momentul actual se 

realizează cu bani puțini. 

         Dna consilier Dimofte susține că, din câte a înțeles în urma prezentării Bugetului local defalcat, 

s-au alocat bani pentru centrala termică a Școlii de la Satu Nou, deși acesata nu este încă construită, 

propunând să se achiziționeze mai bine calculatoare la școli, cele vechi nemaifiind funcționale sau 

funcționând foarte greu, având peste 10 ani vechime. 

         Dl. primar motivează că Școala de la Satu Nou va fi terminată în toamna anului curent, iar pentru 

calculatoare a vorbit deja la Consiliul Județean Bacău, să intre și Comuna Oncești în Programul cu 

privire la dotarea școlilor cu calculatoare noi sau cu laptop-uri. 

         Dl. contabil propune să fie date la casare calculatoarele vechi, iar dl. primar se angajează să 

achiziționeze cât mai repede dispozitivele respective. 

         Dna Dimofte mai menționează că nici videoproiectorul de la Școala Tarnița nu mai funcționează. 

         Dl. consilier Prosie întreabă câți bani s-au acordat bisericii, iar dl. primar răspunde că s-au alocat 

30.000 lei, continuând cu mențiunea că dl. Pavel dela ,,BIO AGRO” va contribui la pictura bisericii, 

cu condiția ca aceasta să fie pregătită pentru asta. 

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

prezentata, care a fost aprobat cu 7 voturi ,,pentru’’ și 4 voturi ,,împotrivă”.     

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier Prosie întreabă dacă dispensarul uman se află în domeniul Comunei, pentru că holul 

acestuia este mizerabil și ar trebui văruit măcar.  

         Dl. primar spune că intenția medicului este de a-l cumpăra, din câte a înțeles. Apoi, menționează 

că trebuie reparat gardul, care este deărâmat de tot pe o latură și întreabă ce hotărâre se ia referitor la 

împrejmuire. 

         Dl. viceprimar motivează că, atât timp cât este în proprietatea Comunei, reparațiile trebuie făcute 

de către noi. 

         Nemaifiind alte discutii, dl. presedinte de sedinta declară ședința închisă, mulțumind pentru 

participare.  

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

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZĂ,                                  

             CONSILIER LOCAL,                                                       SECRETAR GENERAL, 

                 MAFTEI IOAN                                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


