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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 142
 
DIN 02.06.2020 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 29.05.2020 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat telefonic pentru ȘEDINTA ORDINARĂ                    

a Consiliului Local prin Dispozitia primarului nr. 86/25.05.2020, 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. 1 și 2 din H.G.  nr. 394/18.05.2020 privind declararea 

stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, 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 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 alertă, 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 cu privire la modificarea Anexei nr. 2 şi nr. 3 la H.C.L. Oncești                            

nr. 50/20.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii  din cadrul  administratiei 

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

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.       

         3. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea Raportului de expertiză financiar-contabilă nr. 1179 

din 28.04.2020, având ca obiectiv stabilirea valorii prejudiciului adus bugetului local al Comunei 

Oncești, Județul Bacău, prejudiciu constatat in urma verificării activităţii dlui. ȚĂRĂNAȘU                 

RADU-IONUȚ în perioada 05.09.2018 – 31.01.2020, perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții 

delegate de casierie, impozite și taxe locale în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli în luna 

MAI a anului 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinta al Consiliului Local Onceşti, 

judeţul Bacău, pentru lunile IUNIE, IULIE și AUGUST 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. 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 29.04.2020, 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. 



2 
 

 

         Se trece la primul punct al Ordinii de zi.  

         Se dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul 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 alertă, prin 

utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct 

între persoane. 

         Dl. primar menționează că a propus convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local pe 

perioada stării de alertă, în aceleași condiții ca și pe perioada stării de urgență, respectiv prin utilizarea 

mijlocelor electronice de comunicare 

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

a fost aprobat telefonic de către 10 consilieri, cu excepția dnei consilier V.Dimofte care nu a fost de 

acord, fiind 10 voturi ,,pentru’’ și un vot ,,împotrivă”.    

         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 modificarea Anexei nr. 2 şi a Anexei nr. 3 la H.C.L. Oncești nr. 50/20.12.2019 privind 

aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii din cadrul administraţiei publice locale a U.A.T. -  

Comuna Onceşti, judeţul Bacău. 

         Urmează discuții. 

         Dna Dimofte întreabă dacă dl. Țărănașu Radu-Ionuț este în concediu și pe ce perioadă este 

angajată dra Prosie Alexandra. 

         Dna secretar menționează că Dra Prosie este angajată pe o perioadă determinată de doi ani, cât 

timp dl. Țărănașu se află în concediu pentru creșterea copilului. 

         Nemaifiind discuții, aceasta 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 

însuşirea Raportului de expertiză financiar-contabilă întocmit de către expertul contabil BOSTAN 

TAMARA – reprezentant al S.C. ,,BST ACTIV EXPERT” S.R.L. în urma verificării activității 

desfășurate de către funcționarul ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ în perioada 05.09.2018 – 31.01.2020, 

perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții delegate de casierie, impozite și taxe locale în cadrul 

Compartimentului Financiar-Contabil din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

         Dl. primar motivează că se depune și plângere în instanță, deoarece prejudiciul creat este mai 

mare decât cel prevăzut de lege ca fiind limita până la care putea fi recuperat de la cel care a creat 

prejudiciul respectiv  

         Dna secretar citează în acest sens prevederile art. 254, alin. (3) și (4) din Codul Muncii:  

         ,,(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în 

legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, 

recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 

30 de zile de la data comunicării. 

         (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fi mai 

mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.” 

         Nemaifiind discuții, dl. pimar 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 

rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna MAI   

a anului 2020. 

         Dl. viceprimar menționează detaliază rectificarea bugetară, astfel:          

         I.  VENITURI:            

         - 04.02.04  - venituri din sumele alocate din impozitul pe venit =                       +   15.000 lei; 

         - 11.02.06  -  venituri din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale =             + 141.000 lei.                      

           TOTAL VENITURI:                                                                                          + 156.000 lei 
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         II.  CHELTUIELI:     

  

         - 51.02.20 – bunuri si servicii administratie publica locală =                              + 105.000 lei; 

           (achiziții 10 calculatoare pentru școală, servicii nomenclator stradal, achiziție 

            numere imobile și inscripții cu numere de străzi, servicii de întreținere 

            clădire sediu administrativ, servicii cadastrale hotărâri judecătorești) 

         - 51.02.71 – cheltuieli de capital administrație locală  =                                      +    6.000 lei;  

           (achiziție generator electric) 

         - 61.02.20 – cheltuieli bunuri și servicii situații de urgență  =                               + 15.000 lei;   

           (achiziție materiale și obiecte de inventar situații de urgență)           

         - 65.02.71 – cheltuieli de capital invatamant  =                                                     + 11.000 lei; 

           (servicii de consultanță achiziții publice pentru investiția ,, Extindere și dotare  

            cu instalații termice școala generală)                                                             

         - 67.02.59 – sprijin financiar culte =                                                                      + 15.000 lei;  

                             din care:  

           ● plata pentru continuarea picturii interioare la Biserica Ortodoxa Oncesti =    + 10.000 lei; 

           ● terminarea anexei la centrala termica la Biserica Ortodoxa Tarnita =              +   5.000 lei. 

         - 70.02.20 – cheltuieli bunuri si servicii dezvoltare locală  =                                 +   4.000 lei.  

           (achiziții materiale și servicii iluminat public) 

             TOTAL CHELTUIELI:                                                                                     +156.000 lei 

 

         În continuare, dl. viceprimar supune spre aprobare suplimentarea Listei de investiții pentru anul 

2020, după cum urmează: 

1. Achiziție generator electric sediul administrativ                                   -   6.000 lei; 

2. Servicii consultanță achiziții publice lucrări pentru investiția  

,, Extindere și dotare cu instalații termice Școala Generală Oncești”    - 11.000 lei. 

 

         Urmează discuții. 

         Dna Dimofte întreabă ce s-a întâmplat cu generatorul existent, iar dl. primar motivează că acesta 

are putere mică și nu face față. 

         Apoi, dna Dimofte specifică faptul că se dau mulți bani la biserici, întrebând de ce nu se 

achiziționează tablete pentru copii. 

         Dl. primar răspunde că Inspectoratul Școlar Județean a trimis o situație pentru achiziționarea        

a 131 de tablete. 

         În continuare, dna Dimofte sesizează că scările de la Școala din Tarnița sunt deteriorate, dar       

dl. primar susține că Școala are buget propriu însă, dacă vrea poate să facă solicitare scrisă la Primărie.          

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

proiectul de hotarare, care a fost aprobat telefonic de către 10 consilieri, cu excepția dnei consilier 

V.Dimofte care nu a fost de acord, fiind 10 voturi ,,pentru’’ și un vot ,,împotrivă”.   

         Se trece la punctul al cincilea al Ordinii de zi. 

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

alegerea preşedintelui de şedinta al Consiliului Local Onceşti, judeţul Bacău, pentru lunile IUNIE, 

IULIE și AUGUST 2020. 

         Dl. Mihăilă îl propune ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe dl. consilier Pavel 

Liviu, iar dl. primar  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, spunând că nu i se par de ajuns 10 calculatoare care au fost aduse la școală. 

         Dl. Tănase susține aceeași problemă cu schimbarea calculatoarelor. 

         Dl. primar întreabă ce s-a făcut cu calculatoarele date la școală, iar dna Dimofte spune că nu știe, 

ea doar a lucrat pe ele. 
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         Dl. primar menționează că elevii vor lucra în laborator, dar aceștia trebuie urmăriți pentru a nu 

strica aparatura din dotare. 

         Dna Dimofte mai susține că dl. primar are o părere proastă despre copiii de la Tarnița, lucru 

despre care acesta spune că nu este adevărat. 

         În continuare, dl. consilier Pavel Liviu întreabă despre Biserica de la Bărboasa, iar dl. primar 

spune că s-au aprobat 30.000 lei pentru renovarea acesteia, se va face și gardul, apoi centrală. 

         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 


