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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 184
 
DIN 03.08.2020 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 31.07.2020 

 

 

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

a Consiliului Local prin Dispozitia primarului nr. 104/24.07.2020, 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 general constată că sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea ședinței,  

prezența consilierilor locali constatându-se prin telefon, în contextul prevederilor art. 1 și 2 din H.G.  

nr. 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de       

17 iulie 2020,  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, 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 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor 

didactice si personalului auxiliar din unitatile de invatamant din Comuna Oncesti, judetul Bacău, 

pentru lunile MARTIE, APRILIE MAI și IUNIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind  instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C.          

,,DELGAZ GRID” S.A., pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, 

Județul Bacău suprafață ocupată de 2 stâlpi și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, 

în Loc. Dealu Perjului (DC 2398 și DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare 

grup măsura, Județul Bacău LEA 20 KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)”. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.      

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice a Proiectului ,,Creșterea eficienței 

energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și 

transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul 

cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru 

delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 

2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA 

TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/tonă). 

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 29.06.2020, 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 ședinței ordinare a Consiliului Local sunt deschise de către președintele de ședință nou 

ales, respectiv Dl. Pavel Liviu, 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. 
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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 cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile 

de invățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru lunile MARTIE, APRILIE, MAI și IUNIE 

2020, suma totală fiind de 1.800 lei. 

         Nefiind discuții, dl. viceprimar 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  

instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A., pentru suprafața 

de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, Județul Bacău suprafață ocupată de 2 stâlpi 

și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, în Loc. Dealu Perjului (DC 2398 și 

DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare grup măsura, Județul Bacău LEA 20 

KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)”. 

         Dl. viceprimar explică faptul că Planul de situație întocmit de S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A. se 

anexează la hotărâre. 

         În continuare, Dl. viceprimar justifică necesitatea aprobării Contractului-cadru de constituire          

a dreptului de uz și de servitute pentru S.C. ,,DELGAZ GRID” S.A. Apoi, menționează că, după 

executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului. 

         Nemaifiind discuții, Dl. viceprimar 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 documentației tehnice a Proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat 

public în Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

         Dl. primar menționează că este necesar acordul Consiliului Local cu privire la următoarele: 

         - acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii; 

         - acordul cu privire la contractarea finanțării; 

         - persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea; 

         - acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului; 

         - angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea 

procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

privind achizițiile publice; 

         - aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv 

anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. 

         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 privind 

aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale 

amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an 

asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare 

și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional    

nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără 

T.V.A. la 1414,47 lei/tonă). 

         Dl. primar explică necesitatea aprobării diminuarii și a aplicarii de către S.C. ,,COMPANIA 

ROMPREST SERVICE” S.A. a următoarelor tarife, de la data semnării Actului Adițional nr. 4 la 

Contractul nr. 180/2957 din 06.05.2015, conform Fișelor de Fundamentare din Anexa nr. 1, care face 

parte din Hotărâre: 

          ● 1414,47 lei/tonă pentru deșeurile reciclabile din mediul urban și rural, luând în calcul 

cantitatea programată de 1.000 tone/an asumată de delegatar prin adresa nr. 2019/25.06.2020. 

         Tarifele menționate mai sus nu conțin T.V.A. 

Apoi, dl. primar menționează că este necesară aprobarea Actul Adițional nr. 4 la Contractul          

nr. 1078/1087/16.04.2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din Hotărâre.  
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În continuare, dl. primar explică fpatul că este necesară acordarea mandatului Dlui SORIN 

BRAȘOVEANU - președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama asociaților Actul 

Adițional nr. 4, conform Anexei nr. 2 Hotărâre. 

         De asemenea, dl. primar motivează necesitatea împuternicirii primarului Comunei, având 

calitatea de reprezentant al U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău, în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze  în Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 

         Nemaifiind discuții, dl. pimar îl roagă pe dl. presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

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

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier Sofronea menționează că este bine că se diminuează tarifele la colectarea deșeurilor 

și întreabă dacă la nivelul Comunei se va cunoaște acest lucru. 

         Dl. primar răspunde că orice diminuare a tarifelor se răsfrânge pozitiv și asupra comunității și, 

implicit, și asupra bugetului local. 

         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 


