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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 165
 
DIN 01.07.2020 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 29.06.2020 

 

 

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

a Consiliului Local prin Dispozitia primarului nr. 95/24.06.2020, 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 asocierea Judeţului Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea finanțării 

activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI ANUAL și de PERSPECTIVĂ pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă în anul 2020, la nivelul Comunei Oncesti, Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.        

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a Proiectului ,,Modernizarea iluminatului 

public cu LED-uri în Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării și realizării Planului Urbanistic General 

și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Oncești, Județul Bacău. 

                                                                                               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 29.05.2020, 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 dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

asocierea Judeţului Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu 

U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial 

a persoanei cu handicap. 
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         Dl. primar explică în ce constă finanțarea din bugetul local a activității de îngrijire și protecție de 

tip rezidențial a persoanelor cu handicap ale căror domicilii se află situate pe raza administrativ-

teritorială a U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, respectiv  cu un procent de 35% din costul total 

pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Bacău. 

         Dna secretar menționează că este necesară aprobarea mandatării Dlui Puțeanu Mihai-Marinel – 

primarul Comunei să semneze, în numele U.A.T. – Comuna Oncești, Contractul de asociere privind 

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, ce va fi încheiat între 

Județul Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău și U.A.T. – 

Comuna Oncești, Județul Bacău.  

         Nemaifiind discuții, 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 punctul al doilea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea PLANULUI ANUAL și de PERSPECTIVĂ pentru asigurarea resurselor umane, materiale 

şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2020, la nivelul Comunei 

Oncesti, Județul Bacău. 

         Dl. viceprimar explică faptul că autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile în 

funcţie de domeniul de competenţă de diferite riscuri, iar suma propusă pentru asigurarea resurselor 

pentru anul 2020 este de 3.000 lei. 

         Nefiind 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 dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea de principiu a Proiectului ,,Modernizarea iluminatului public cu LED-uri în Comuna 

Oncești, Județul Bacău”. 

         Dl. primar menționează că Proiectul face parte  din Programul lansat prin Administrația 

Fondului pentru Mediu (A.F.M.), privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public în orașele și comunele din România. 

         De asemenea, dl. primar explică faptul că finanțarea, asigurată de Administrația Fondului pentru 

Mediu, se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile și în limita sumelor ce pot fi 

acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, respectiv maximum 500.000 lei pentru U.A.T.-uri cu o 

populație de până la 4.000 locuitori. 

         Dl. primar mai menționează că sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare va începe în data de 

13.07.2020 și va dura maximum 60 de zile, în limita fondurilor disponibile alocate programului. 

         Dl. consilier Prosie susține că de-abia au fost instalate lămpile vechi dar, dacă se consideră că 

acest tip de iluminat este mai eficient și mai economic, este de acord cu proiectul propus. 

         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 

aprobarea actualizării și realizării Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism 

al Comunei Oncești, Județul Bacău. Acesta continuă cu propunerea de aprobare a contractării 

serviciilor pentru realizarea și actualizarea P.U.G. 

         Dl. primar menționează că termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General actual, care a 

fost aprobat în 2012 și are valabilitate 10 ani,  se prelungeşte până la intrarea în vigoare a noului plan 

urbanistic general, perioadă în care se iniţiază demersurile de actualizare a planului urbanistic general 

înainte de expirarea termenului de valabilitate.  

         Dl. primar continuă cu explicații, în sensul că propunerea justificată de actualizare sau de 

prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism se realizează în baza analizei informaţiilor 

statistice disponibile privind dinamica economică, socială şi teritorială, în baza studiilor de specialitate 

existente, precum şi în raport cu strategia şi programele de dezvoltare de la nivel local şi se avizează 

de către consiliul judeţean. 

         Dl. viceprimar specifică faptul că informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate 

fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi 
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este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului. 

         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 ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmează discuții. 

         Dl. primar propune repararea podului de lemn de la Bărboasa, de peste pârâul Dunavăț, lucrare 

care ar costa aproximativ 15.000 lei, constând în inlocuirea grinzilor și a podelelor. Menționează că 

acești bani pot fi luați din bugetul propus pentru serviciile de deszăpezire. 

         Dl. consilier Prosie susține că ar trebui făcut pod nou, cu două casete din beton, și nu unul din 

lemn cum a fost până acum, care se strică în scurt timp. 

         Dl. primar răspunde că pentru un pod nou betonat trebuie proiect care ar costa foarte mulți bani. 

         La solicitarea dlui primar, dnii consilieri locali declară că sunt de acord cu propunerea de 

reparație la pod. 

         În continuare, dl. primar propune efectuarea unei lucrări de amenajare a fântânii din Dealu 

Perjului (la Vinalcool), precizând că în bugetul inițial a fost alocată suma de 10.000 lei însă, 

nemaifiind timp acest an pentru a realiza ridicarea topo apă – canal pentru puț, unde fusese alocata 

suma de 10.000 lei, susține ca acești bani să fie folosiți pentru fântână, fiind nevoie de 20.000 lei 

pentru amenajarea acesteia.  

         La solicitarea dlui primar, dnii consilieri locali declară că sunt de acord cu propunerea de 

amenajare a fântânii. 

         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, 

                  PAVEL LIVIU                                              OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


