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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCESTI 

 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 21 DIN 27.01.2020 

 

cu privire la convocarea Consiliului Local in SEDINȚA ORDINARĂ 

din data de 31 IANUARIE 2020 

 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judetul Bacau; 

         Avand  in vedere: 

         - prevederile  art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 135 și ale 

art. 155, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

         In temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) si (4) și ale art. 200 din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, emite urmatoarea 

 

 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

 

         Art. 1 – Se convoacă Consiliul Local al Comunei Onceşti in ȘEDINȚĂ ORDINARĂ care va 

avea loc in ziua de 31.01.2020 - ora 10,00 la  sediul Primariei, cu urmatoarea ordine de zi:     

 

         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 luna DECEMBRIE 2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A. 

și aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018. 

                                                                                              Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului unei 

persoane din familia beneficiara de ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de 

către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2020 – 2021     
                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         6. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază si a altor drepturi pentru pentru 

personalul plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, 

județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu 

data de 1 ianuarie 2020.  

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 
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         7. Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea 

performantelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Oncesti, judetul Bacău, pentru 

perioada anului 2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii estimate a lucrărilor pentru Proiectul 

REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două 

săli grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al 

anului 2019 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         10. Diverse. 

 

 

         Art. 2 – Secretarul general va aduce la indeplinire prezenta dispozitie. 

 

         Art. 3 – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostință publică, în condițiile legii și se va comunica 

Institutiei Prefectului judetului Bacau in vederea verificării legalității. 

 

 

 

 

 

                        P R I M A R,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

          PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                 OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU                                                                             A N E X A 

COMUNA  ONCESTI                                                      la DISPOZITIA NR. 21/27.01.2020 

    

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 

A SEDINTEI ORDINARE 

a Consiliului Local Oncesti din data de 31 IANUARIE 2020 

 

 

         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 luna DECEMBRIE 2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A. 

și aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018. 

                                                                                              Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului unei 

persoane din familia beneficiara de ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de 

către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2020 – 2021     
                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         6. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază si a altor drepturi pentru pentru 

personalul plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, 

județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu 

data de 1 ianuarie 2020.  

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         7. Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea 

performantelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Oncesti, judetul Bacău, pentru 

perioada anului 2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii estimate a lucrărilor pentru Proiectul 

REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două 

săli grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al 

anului 2019 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         10. Diverse. 
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         Proiect de hotarare nr. 1 – Compartiment Financiar-Contabil: Raportul referentului Grigoreanu 

Ioan, Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 2 – Viceprimarul Comunei: Raportul viceprimarului, Expunerea de 

motive a primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 3 – Compartiment Asistență Socială: Raportul referentului Genes Tatiana, 

Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 4 – Viceprimarul Comunei: Raportul viceprimarului, Referatul de 

aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 5 – Secretarul general al Comunei: Referatul secretarului general, 

Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 6 –  Secretarul general al Comunei: Referatul secretarului general, 

Raportul contabilului, Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 7 –  Secretarul general al Comunei: Referatul secretarului general, 

Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 8 – Viceprimarul Comunei: Raportul viceprimarului, Referatul de 

aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 9 – Compartiment Financiar-Contabil: Raportul referentului Grigoreanu 

Ioan, Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

                P R I M A R,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

    PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                      OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA  ONCESTI 

NR. 31 DIN 27.01.2020 

 

I  N  V  I  T  A  T  I  E 

 

Dl./Dna consilier local_________________________ 

 

 

 

         Sunteti invitat la SEDINTA ORDINARĂ a Consiliului Local al comunei Oncesti care va avea 

loc in data de 31.01.2020 - ora 10,00 la sediul Primariei Comunei, cu urmatoarea ordine de zi: 

  

          

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 luna 

DECEMBRIE 2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A. 

și aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018. 

                                                                                              Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului unei 

persoane din familia beneficiara de ajutor social, pentru anul 2020, la nivelul Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de 

către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2020 – 2021     
                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         6. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază si a altor drepturi pentru pentru 

personalul plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, 

județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu 

data de 1 ianuarie 2020.  

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         7. Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea 

performantelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Oncesti, judetul Bacău, pentru 

perioada anului 2019. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii estimate a lucrărilor pentru Proiectul 

REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două 

săli grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 
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         9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al 

anului 2019 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         10. Diverse. 

 

         Proiect de hotarare nr. 1 – Compartiment Financiar-Contabil: Raportul referentului Grigoreanu 

Ioan, Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 2 – Viceprimarul Comunei: Raportul viceprimarului, Expunerea de 

motive a primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 3 – Compartiment Asistență Socială: Raportul referentului Genes Tatiana, 

Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 4 – Viceprimarul Comunei: Raportul viceprimarului, Referatul de 

aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 5 – Secretarul general al Comunei: Referatul secretarului general, 

Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 6 –  Secretarul general al Comunei: Referatul secretarului general, 

Raportul contabilului, Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 7 –  Secretarul general al Comunei: Referatul secretarului general, 

Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 8 – Viceprimarul Comunei: Raportul viceprimarului, Referatul de 

aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 9 – Compartiment Financiar-Contabil: Raportul referentului Grigoreanu 

Ioan, Referatul de aprobare al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

cons.jr. CARMEN-ROCSANDA OPRIȘAN 


