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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 85
 
DIN 16.03.2020 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 11.03.2020 

 

 

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

Dispozitia primarului nr. 47/06.03.2020, 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 constată că 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 FEBRUARIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgență – 

servicii de tip V1 al Comunei Oncești, Județul Bacău, prin reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta de categoria a II-a al Comunei. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.        

         3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de expertiză financiar-contabilă,             

în vederea stabilirii prejudiciului adus bugetului local al Comunei Oncești, Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii ce urmează a fi efectuate de către 

specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi 

cadastru general ai agenţilor economici, în vederea sprjinirii activității Comisiei Locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a Comunei Oncești, Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei aferente Comunei Oncești, Județul Bacău 

pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău– 

A.D.I.S”.  

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. Diverse. 

             Discuții – Adresa Instituției Prefectului Județului Bacău, prin care se transmite sesizarea 

Avocatului Poporului și luarea măsurilor legale referitoare la aplicarea taxei de salubritate. 

 

         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 28.02.2020, 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 sedintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de catre dl. presedinte de sedinta 

nou ales Mihăilă Nicolaie, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele șase 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. 
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         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 2.262 lei, cadrelor didactice si 

personalului auxiliar din Comuna Onceşti, judeţul Bacău, pentru luna FEBRUARIE 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 viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

înființarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgență – servicii de tip V1 al Comunei Oncești, 

Județul Bacău, prin reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria a II-a al 

Comunei. 

         Dl. viceprimar informează consilierii locali cu privire la înființarea Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgență – servicii de tip V1 al Comunei Oncești, in baza urmatoarelor criterii: 

         1. Numarul gospodariilor existente in Comuna Oncesti este de 981; 

         2. Distanta până la Detașamentul de Pompieri Podu Turcului  este de 40  km; 

         3. Riscurile identificate la nivelul Comunei și analizate in PAAR sunt: incendiu, inundatii, 

cutremur si alunecari de teren. 

         În continuare, dl. viceprimar menționează componența Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta respectiv 14 persoane, din care: 1 angajat pe funcție specifică serviciului și 13 voluntari, după 

următoarea structură organizatorică: 

         - Comanda - șef S.V.S.U.; 

         - Compartiment pentru prevenire: șef compartiment – 1, specialist prevenire  pentru institutia 

publică - 1 și 4 specialisti prevenire pentru gospodării; 

         - O formatie de interventie,  condusă de un șef formație intervenție,  care are în compunere: 

         ● grupa de intervenție pentru stins incendiu, formată din: șef grupa interventie, mecanic 

motopompa si  3 servanți  pompieri ; 

         ● o echipa specializată pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare și evacuare-salvare, formată 

din: un șef echipă și 2 servanti pompieri. 

         În continuare, dl. viceprimar explică necesitatea aprobării și dă citire Organigramei și a Nr.  de 

personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și a Regulamentului de 

organizare și funcționare  a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgență. 

         Apoi, dl. viceprimar menționează că încadrarea nominală pe funcții a Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta al Comunei Oncești, județul Bacău și norma proprie de dotare a Seviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență se vor stabili prin Dispozitia primarului Comunei, iar personalul  

S.V.S.U. preluat își va menține drepturile și obligatiile avute la data preluarii. 

         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 treilea al Ordinii de zi. 

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

achiziționarea unor servicii de expertiză financiar-contabilă, în vederea stabilirii prejudiciului adus 

bugetului local al Comunei Oncești, Județul Bacău. 

         Dna secretar explică faptul că, în urma preluării atribuțiilor de casierie, impozite și taxe locale de 

către noul angajat la Compartimentul Financiar-Contabil, s-au constatat unele nereguli la casierie și, 

pentru stabilirea exactă a prejudiciului adus bugetului local, dacă acesta există, trebuie cooptat un 

expert contabil. 

         Dl. consilier Tănase Dănuț întreabă dacă sunt doar greșeli sau e vorba și de altceva, dar dl. 

primar spune că nu se poate pronunța decât după raportul de expertiză al expertului contabil.       

         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 al patrulea al Ordinii de zi. 

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

achiziționarea unor servicii ce urmează a fi efectuate de către specialişti în măsurători topografice, 

cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor 

economici, în vederea sprjinirii activității Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor a Comunei Oncești, Județul Bacău. 
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         Dl. primar explică faptul că este necesar un specialist în măsurători cadastrale pentru a se pune în 

aplicare hotărârile judecătorești, altfel nu se poate înainta deloc cu fondul funciar. Mai menționează că 

sunt multe titluri de proprietate greșite, dna inginer face ce poate, dar sunt foarte multe probleme 

create de inginera care a fost înainte angajată. 

         Apoi, menționează că au venit doi ingineri cadastriști, dar când au văzut ce probleme sunt, au 

plecat. 

         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 al cincilea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea cotizatiei aferente Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2020 la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău– A.D.I.S”.  

         Dl. viceprimar menționează că cotizația la A.D.I.S. este ca și anul trecut, respectiv în cuantum de 

3.000 lei la Comunele cu o populație sub 3.000 locuitori. 

         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 ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier Mihăilă întreabă de ce vin alți ciobani din afara Comunei să pășuneze cu oile, iar   

dl. primar explică faptul că sunt cei vechi care pășunează de 15 ani, de pe vremea vechiului primar 

Baban, iar dacă nu au creat probleme, nu pot fi dați afară din Comună, deoarece înseamnă 

discriminare, aceștia având contracte de arendare și înțelegeri cu oamenii. Mai menționează că 

probleme fac cei din Comună și nu le mai ajung terenurile, cum sunt, de ex. Gherase, Crețu și Anton. 

         Dl. consilier Prosie afirmă că Poliția este tot timpul pe urmele lor dar nu are ce le face. 

         Dl. consilier Prosie întreabă dacă mai sunt stâne străine pe teritoriul Comunei, iar dl. primar 

răspunde că sunt ale lui Alexa și Lupu, dar aceștia nu au creat și nu ceează probleme. 

         In continuare, dl. primar menționează că a vrut să mute gardul de la Biserică cu un metru, dar s-

au opus Liviu Prosie și Sandu Mihai, spunând că este pământ boieresc. 

         Apoi, dl. primar explică situația cu gunoiul selectat, că firma va veni de două ori pe lună să 

ridice gunoiul selectiv, iar amenzile sunt foarte mari pentru cei ce nu respectă regulile. Mai spune că 

oamenilor li se va da saci ca să selecteze gunoiul. 

         Dl. Prosie afirmă că în toată lumea sunt pubele, ar trebui distribuite la toți cei care vor, iar         

dl. primar spune că sunt pubelele mari și că mașina nu are cum să ajungă peste tot la porțile oamenilor. 

         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, 

            MIHĂILĂ NICOLAIE                                             OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


