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COMUNA ONCEŞTI 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL 

NR. 65
 
DIN 03.03.2020 

 

 

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

 

al ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 28.02.2020 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Onceşti a fost convocat în şedinta extraordinară a Consiliului Local 

prin Dispoziţia primarului nr. 36/26.02.2020, in conformitate cu prevederile  art. 133, alin. (2), lit. a), 

ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ. 

         Secretarul general al Comunei constată că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea 

şedinţei, fiind prezenti un număr de 11 consilieri, din numărul total de 11 consilieri in funcţie. 

         Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare a fost adus la cunoştinţă publică în termen legal de către 

dna. Oprișan Carmen-Rocsanda - secretarul general prin intermediul Avizierului si cuprinde:  

       

         1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile 

municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 

2020. 

                                                                        Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare                    

în județul Bacău. 

                                                                        Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar 

         3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE                     

pe anul 2020 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău. 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar 

         4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, 

judetul Bacău pentru lunile MARTIE, APRILIE și MAI 2020. 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar 

         5. 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 şedinţei anterioare din data de 

12.02.2020, cu menţiunea că a fost semnat de către preşedintele de şedinţă şi secretarul general,    

Proces-verbal care va fi afişat la sediul Primăriei Comunei Onceşti și publicat pe pagina de internet a 

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

         Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt deschise de către dl. preşedinte de şedinţă 

Maftei Ioan, care supune spre aprobare ordinea de zi cu cele 5 puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este împotrivă?                  ---- 

         Cine se abţine?                           ---- 

         În 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. viceprimar pentru a citi adresa nr. 4506/20.12.2019, prin care A.D.I.S. Bacău 

a solicitat aprobarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Local privind modificarea Contribuției la 

Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi 

eliminate prin depozitare pentru anul 2020. 

         Dl. viceprimar explică faptul că S.C. ,,ECO SUD” S.A. a solicitat, prin adresa nr. 3114 din  

30.10.2019, ajustarea şi modificarea tarifelor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău. 
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         Modificarea cuantumului contribuţiei pentru Economia Circulară pentru deşeurile municipale, 

deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, este in 

valoare de 80 lei/tonă fără T.V.A.; decontarea acestei sume operatorului S.C. ECO SUD S.A va avea 

loc începând cu data de 01.01.2020. 

         Nefiind discutii, 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 cuvăntul dlui. viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în județul Bacău. 

         Dna. consilier Dimofte întreabă la ce se referă Strategia de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare. 

         Dl. viceprimar răspunde că această asociaţie, respectiv A.D.I.S Bacău, are ca scop înființarea, 

organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de 

salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în 

comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, 

modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza 

strategiei de dezvoltare a acestuia.  

         Scopul general al Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în județul Bacău a apărut 

din necesitatea identificării obiectivelor şi politicilor de acţiune, pe care judeţul Bacău trebuie să le 

urmeze în domeniul gestionării deşeurilor în vederea atingerii statului de societate a reciclării.       

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

fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.     

         Se trece la punctul trei al Ordinii de zi. 

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

aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE pe anul 2020 la nivelul Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

         Dl. viceprimar explică faptul că Programul anual al achiziţiilor publice este un instrument 

managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de 

autoritate contractantă pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea 

modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare a Comunei Onceşti.  

         Programul anual al achiziţiilor publice cuprinde informaţii referitoare la: 

         - obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

         - codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (C.P.V.); 

         - valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării 

unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără T.V.A.; 

         - sursa de finanţare; 

         - procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 

         - data estimată pentru iniţierea procedurii; 

         - data estimată pentru atribuirea contractului; 

         - modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

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

fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.     

         Se trece la punctul patru al Ordinii de zi. 

         In continuare, secretarul general al Comunei anunţă necesitatea alegerii unui nou preşedinte de 

şedinţă, pentru lunile martie, aprilie și mai 2020, in conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) și (2) 

din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ. 

         Domnul Maftei Ioan propune sa fie ales preşedinte de şedinţă dl. consilier local Mihăilă Nicolae.           

         Dna. secretar supune  la  vot  propunerea făcută, care a fost aprobată în unanimitate. 

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmeaza discutii. 

         Dl. primar propune trecerea unui teren aflat la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar în 

domeniul public al Comunei pentru amenajarea unei gropi în vederea îngropării cadavrelor de animale 

moarte. 

         Dna. secretar motivează că terenurile aflate la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar vor fi  

fi trecute în domeniul privat al Comunei după finalizarea procesului de restituire a terenurilor. 
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         Dl. primar spune că cei de la D.S.P. au comunicat că vor verifica dacă terenul propus va 

corespunde cerinţelor, menţionând că s-a identificat un teren situat în satul Dealu Perjului, dar trebuie 

verificat dacă este liber şi nu are cineva titlu de proprietate pe acest teren. 

         Dl. consilier Prosie specifică faptul că pe acest teren s-a aflat fosta groapă comunală.                        

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

participare.  

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

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZA,                                  

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

                 MAFTEI IOAN                                                     OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


