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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
307 DIN 30.12.2020 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 28.12.2020 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat in ședinta ordinară a Consiliului Local prin 

Dispozitia primarului nr.  199/22.12.2020, în 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,  

fiind prezent un numar de 11 consilieri, din numărul 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, și 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 luna NOIEMBRIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2019  

a deficitului SECȚIUNII DE DEZVOLTARE a anului 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 

2021 pentru utilizatorii casnici și  non-casnici, precum și aprobarea subvenționării din bugetul local al 

Comunei Oncești a sumei de 2,74 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici.  

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale aplicabile in anul 2021 

la nivelul Comunei Oncești și  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzi, care se indexeaza anual pe baza ratei 

inflatiei. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.  

         5. Proiect de hotărâre privind delimitarea și atribuirea de denumiri străzilor din cele 7(șapte) sate 

componente ale Comunei Oncești, Județul Bacău pentru aprobarea Nomenclaturii stradale a Comunei. 

                                                                                               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 15.12.2020, 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 6(șase) puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este impotriva?                  ---- 

         Cine se abtine?                           ---- 

         În urma votului liber exprimat, Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

         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 decontarii cheltuielilor de transport cadrelor didactice si personalului auxiliar din unitatile 

de invatamant din Comuna Oncesti, judetul Bacău, pentru luna NOIEMBRIE 2020. 
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         Dna secretar general menționează că pentru luna noiembrie 2020 suma ce va fi decontată este 

901 LEI. 

         Dna consilier Dimofte întreabă de ce se decontează naveta pentru unele cadre didactice, deoarece 

se lucrează de acasă? 

         Dna secretar general motivează că așa s-a primit tabelul de la școală și, cine este interesat se 

poate adresa directorului Școlii. 

         Nemaifiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in 

forma prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.                  

         Se trece la punctul al doilea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvântul dlui contabil pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2019 a deficitului SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE a anului 2020. 

         Dl. contabil propune aprobarea acoperirii definitive a sumei de 61.000 LEI din excedentul 

bugetului local al anului 2019 a deficitului SECȚIUNII DE DEZVOLTARE al anului 2020, sumă 

utilizată pentru realizarea obiectivelor de investiții după cum urmează: 

         - Plata S.C. ,,DEDEMAN” S.R.L. – Factura 36550133/19.10.2020, 

         pentru investiţia ,,Achiziționare autoturism Dacia Duster”              =             + 61.000 lei 

           TOTAL:                                                                                                         + 61.000 lei. 

         Dl. consilier Ivan spune că banii respectivi puteau fi folosiți mai bine pentru achiziționarea unui 

utilaj. 

         Nemaifiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in 

forma prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.                  

         Se trece la punctul al treilea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 pentru utilizatorii casnici și     

non-casnici, precum și aprobarea subvenționării din bugetul local al Comunei Oncești a sumei de     

2,74 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici.  

         Dl. viceprimar explică faptul că taxa specială de salubrizare pentru anul 2021 la nivelul U.A.T. – 

Comuna Oncești este în cuantum de 7,74 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici, din care 

cuantumul de 5,00 lei suportat de către ulilizatorii casnici și 2,74 lei subvenționat din bugetul local, și 

în cuantum de 16,09 lei/ persoană/lună pentru utilizatorii non-casnici. 

         În continuare, dl. viceprimar propune aprobarea subvenționării sumei de 2,74 lei/persoană/lună 

din bugetul local al U.A.T. - Comuna Oncești al anului 2021 pentru utilizatorii casnici, reprezentând 

diferența dintre tariful nou și tariful pentru anul 2020, respectiv 7,74 – 7,54 = 0,20 (lei/persoana/lună), 

însumată cu diferența dintre tariful anului 2020 stabilit de către A.D.I.S. și tariful stabilit prin prezenta 

hotărâre, respectiv  7,54 - 5,00 = 2,54 (lei/persoana/lună) pentru prestarea serviciului de salubrizare la 

persoanele fizice cu domiciliul în Comuna Oncești, Județul Bacău. 

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier Pavel spune că ar trebui tomberoane pentru gunoiul selectiv, iar dl. primar răspunde 

că sunt tomberoane, dar se adună foarte mult gunoi. 

         Dl. Pavel continuă spunând că nu se poate scoate mult gunoi, deoarece tomberoanele sunt mici. 

         Dl. primar menționează că unii cetățeni stau în locuri îndepărtate și trebuie să plătească, iar alții 

care stau la stradă scot saci întregi, cenușă, frunze, ceea ce nu este cortect. Mai specifică faptul că anul 

trecut s-a cheltuit un miliard de lei din bugetul local cu gunoiul. Continuă spunând că oamenii ar 

trebui conștientizați să genereze și să scoată cât mai puțin gunoi.  

         Nemaifiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in 

forma prezentata, care a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru’’ și 1(una) abținere, cea a dlui consilier Ivan 

Dragoș-Florin.                 

         Se trece la punctul al patrulea al Ordinii de zi. 

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

stabilirea impozitelor și a taxelor locale aplicabile in anul 2021 la nivelul Comunei Oncești și  

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și pentru amenzi, care se indexează anual pe baza ratei inflatiei. 
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         Dl. viceprimar menționează că impozitele și taxele locale vor rămâne la nivelul anului precedent, 

la care se aplică rata inflației care este 3,8% în anul 2021. 

         Nemaifiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in 

forma prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.    

         Se trece la punctul al cincilea al Ordinii de zi. 

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

delimitarea și atribuirea de denumiri străzilor din cele 7(șapte) sate componente ale Comunei Oncești, 

Județul Bacău pentru aprobarea Nomenclaturii stradale a Comunei. 

         Dl. consilier Ivan nu este de acord cu denumirea străzii Viilor, spunând că pe acea stradă se află 

biserica și nu pot fi duși morții la cimitir pe o stradă cu asemenea denumire, propunând denumirea de 

strada Bisericii. 

         Dna secretar spune că menționează acest lucru în Procesul-verbal și se va ține cont de 

propunerea respectivă. 

         Nemaifiind discutii, dna presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare in 

forma prezentata, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.    

         Se trece la ultimul punct: ,,Diverse”.  

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier Ivan îl întreabă pe dl. primar dacă i s-a adus la cunoștință de către dna secretar 

despre problema de la intersecția Dealu Perjului cu strada principală, cu privire la remedierea 

diferenței de nivel. 

         Dl. primar spune că nu se poate face totul odată, dar că se va rezolva. 

         De asemenea, dl. Ivan întreabă dacă există filmarea cu privire la furtul gardului de la troiță, iar 

dl. primar spune că troița se află pe teren privat și ar trebui introdusă în domeniul public ca Primăria să 

o aibă în grijă. Mai menționează că, camerele de luat vederi sunt ale Școlii și nu erau în priză la 

momentul respectiv. 

         Dl. consilier Pavel propune să se amplaseze camere din loc în loc, dar dl. primar răspunde că 

trebuie mai întâi să se vadă bugetul pe anul viitor și apoi se poate trece la cheltuieli. 

         Nemaifiind alte discutii, dna presedinte de sedinta declară ședința închisă, mulțumind pentru 

participare.  

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal. 

 

 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                  

             CONSILIER LOCAL,                                                      SECRETAR GENERAL, 

         BABAN IULIANA-OANA                                         OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


