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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 101  DIN 13.04.2020 

 

 

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

al SEDINTEI EXTRAORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti, Județul Bacău,  

din 10 APRILIE 2020 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat telefonic pentru şedinţa extraordinară             

a Consiliului Local prin Dispozitia primarului nr. 62/08.04.2020, în conformitate cu prevederile         

art. 133, alin. (2), lit. a)  și 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 comunică fiecărui consilier local prevederile Dispoziției primarului nr. 60 din 

03.04.2020 cu privire la organizarea activității privind convocarea ședințelor Consiliului Local, pe 

durata stării de urgență, prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, astfel încât să fie evitat, 

pe cât posibil, contactul direct între persoane. 

         Dna consilier Dimofte propune ca Ordinea de zi să fie transmisă prin mesaj, iar dna secretar 

general afirmă că va asigura pe viitor transmiterea acesteia prin mesaj telefonic fiecărui consilier. 

         Consilierii local au confirmat că sunt de acord cu mijloacele de comunicare electronică, telefonul 

fiind la îndemâna tuturor acestora. 

         Dna secretar constată că sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea ședinței,  prezența 

consilierilor locali, în contextul prevederilor art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui 

României nr. 195/2020, constatându-se prin telefon, fiind prezenti un numar de 11 consilieri, din 

numarul total de 11 consilieri in funcție. 

         Proiectul Ordinii de zi a ședintei extraordinare a fost adus la cunostinta publica in termen legal 

de catre dna. Oprişan Carmen-Rocsanda – secretar general, pe site-ul Primăriei și cuprinde:    

     

         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii  de organizare a activității cu privire la 

convocarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de către Consiliul Local al Comunei 

Oncești, pe durata stării de urgență, prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, astfel încât să 

fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului în suprafață 

totală de 5.000 m
2
, situat în extravilanul Comunei Onceşti, Sat Bărboasa, Judeţul Bacău, teren aflat la 

dispoziția Comisiei Locale de aplicare a legilor funciare, cu proprietari neidentificați, în scopul 

întocmirii și eliberării titlului de proprietate – autor def. Curteanu Gh. Ion, cu moștenitor def. Curteanu 

Gheorghe. 

                                                                                               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 ședinței anterioare din data 

de 11.03.2020, cu mențiunea 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 ședintei extraordinare a Consiliului Local sunt deschise de catre dl. viceprimar, care 

supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 3 puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este impotriva?                  ---- 

         Cine se abtine?                           ---- 

         In urma votului liber exprimat, Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate. 
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         Se trece la primul punct al Ordinii de zi.   

         Dna secretar general prezintă Raportul la Proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii  de 

organizare a activității cu privire la convocarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de 

către Consiliul Local al Comunei Oncești, pe durata stării de urgență, prin utilizarea mijlocelor 

electronice de comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane. 

         Dna secretar prezintă pe scurt Procedura de organizare a activității cu privire la convocarea și 

desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de către Consiliul Local al Comunei Oncești, pe durata 

stării de urgență, prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, respectiv: 

         I. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR. 

         II. FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE. 

         III. CVORUMUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL. 

         IV. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL. 

         V. ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL. 

         VI. SEMNAREA ŞI CONTRASEMNAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL. 

         Dna secretar comunică dlor consilieri că întreaga Procedură, care a fost întocmită cu respectarea 

prevederilor legale și a îndrumărilor din Adresa transmisă de către Instituția Prefectului Județului 

Bacău, va fi publicată pe site, la fel și Procesul-verbal al ședinței, pentru a putea fi însușite de către 

consilieri. Apoi, îl roagă pe dl. presedinte de sedinta  să supună spre aprobare  proiectul de hotarare, 

care a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’.    

         Se trece la punctul al doilea al Ordinii de zi. 

         Dl. primar comunică dlor consilieri Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei de 

dezmembrare a imobilului în suprafață totală de 5.000 m
2
, situat în extravilanul Comunei Onceşti, Sat 

Bărboasa, Judeţul Bacău, teren aflat la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a legilor funciare, cu 

proprietari neidentificați, în scopul întocmirii și eliberării titlului de proprietate – autor def. Curteanu 

Gh. Ion, cu moștenitor def. Curteanu Gheorghe. 

         Dl. primar precizează că alipirea sau dezlipirea unui teren aflat la dispoziția Comisiei locale pot 

fi efectuate doar cu aprobarea Consiliului Local, iar în cazul de față a fost întocmită documentația și 

mai trebuie hotărârea pentru a fi depusă la O.C.P.I. 

         Apoi, îl roagă pe dl. presedinte de sedinta  să supună spre aprobare  proiectul de hotarare, care     

a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’.    

         Dl. primar comunică dlor consilieri că reprezentanții A.D.I.S. vor să facă demersuri la București 

pentru a aproba o rectificare bugetară în scopul menținerii serviciului de salubrizare, precum și 

suspendarea contribuției la Economia circulară, dată fiind situația actuală la nivel național, impusă de 

problema ,,coronavirus”. Consilierii locali aprobă aceste demersuri. 

         Nemaifiind alte discuții, dl. primar îl roagă pe dl. președinte de sedinta să declare ședința 

închisă, mulțumind pentru participare.  

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

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZA,                                  

               CONSILIER LOCAL,                                                      SECRETAR GENERAL, 

              MIHĂILĂ NICOLAIE                                             OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


