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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 117
 
DIN 04.05.2020 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 29.04.2020 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat telefonic pentru ședinta ordinară                    

a Consiliului Local prin Dispozitia primarului nr. 70/24.04.2020, 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. 

         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 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 privind aprobarea cotizatiei aferente Comunei Oncesti pentru anul 2020 la 

patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea posturilor contractuale de execuție ocupate, de 

muncitori necalificați, treapta I în posturi contractuale de muncitori calificați, treapta I în cadrul 

Compartimentului Deservire și Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Onceşti, Judeţul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.        

         3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Oncești  nr. 50/20.12.2019 

cuprinzând  Statul de functii  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, 

judetul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al 

Unităților Administrativ-Teritoriale din Judeţul Bacău, membre A.D.I.S. 

                                                                                               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 sedintei anterioare din data 

de 10.04.2020, 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. viceprimar, care supune 

spre aprobare Ordinea de zi cu cele cinci 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 dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cotizatiei aferente Comunei Oncesti pentru anul 2020 la patrimoniul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.       
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         Dl. viceprimar menționează că pentru anul 2020 cuantumul cotizației rămâne la fel ca cel de anul 

trecut, respectiv 100 lei pentru Comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare. 

         Apoi, îl roagă pe dl. presedinte de ședință  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. 

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

la transformarea posturilor contractuale de execuție ocupate, de muncitori necalificați, treapta I în 

posturi contractuale de muncitori calificați, treapta I în cadrul Compartimentului Deservire și 

Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti, Judeţul Bacău. 

         Dna secretar motivează necesitatea transformării posturilor de muncitori necalificați în muncitori 

calificați, în urma obținerii unor certificate de calificare de către Dnii Șoica Ionel și Șoica Gheorghe, 

respectiv primul de fochist și al doilea de electrician în construcții. 

         Apoi, îl roagă pe dl. presedinte de ședință  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 treilea al Ordinii de zi. 

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

modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Oncești  nr. 50/20.12.2019 cuprinzând  Statul de functii  din cadrul  

administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău. 

         Dna secretar explică faptul că, în urma transformării posturilor de muncitori necalificați în 

muncitori calificați, este necesară și modificarea Statului de funcții. 

         Apoi, îl roagă pe dl. presedinte de ședință  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 patrulea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ-Teritoriale din 

Judeţul Bacău, membre A.D.I.S. 

         Dl. viceprimar menționează că Regulamentul a mai fost discutat și într-o ședință anterioară, fiind 

reanalizat, refăcut și transmis de către A.D.I.S. Bacău împreună cu anexele aferente. Mai precizează 

că noi nu putem decât să-l aprobăm în forma trimisă, deoarece acesta a fost supus dezbaterii publice și 

supus spre aprobare de către toate Primăriile, membre A.D.I.S. 

         Nemaifiind discutii, îl roagă pe dl. presedinte de ședință  să supună spre aprobare  proiectul de 

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

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmează discuții. 

         Dna Dimofte menționează că într-o ședință anterioară a pus problema obținerii unor calculatoare 

sau tablete pentru școli, iar dl. primar a promis că va face tot posibilul să ajute în acest sens, 

achiziționând un număr de calculatoare/laptop-uri pentru fiecare școală din Comună, în funcție de 

necesități. 

         Dl. primar  a comunicat consilierilor locali că va face demersuri pentru obținerea aparatelor 

electronice în cel mai scurt timp, cu mențiunea că acestea vor fi achiziționate pentru școli și nu pentru 

cadrele didactice sau pentru elevi personal. 

         Nemaifiind alte discutii, 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. 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZĂ,                                  

             CONSILIER LOCAL,                                                       SECRETAR GENERAL, 

            MIHĂILĂ NICOLAIE                                             OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


