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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
19 DIN 01.02.2021 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 29.01.2021 

 

 

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

Dispozitia primarului nr.  2/22.01.2021, 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 DECEMBRIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

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

anului 2020 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI ce vor fi efectuate în anul 

2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.               

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

învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2021 – 2022.     

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi 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 

2021.  

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor Comisiei pentru evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul 

Bacău, pentru anul 2020. 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         7. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncesti, 

judetul Bacău, pentru lunile FEBRUARIE, MARTIE și APRILIE 2021. 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         8. 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 28.12.2020, 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 dna președinte de ședință, 

care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 8(opt) puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 
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         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 DECEMBRIE 2020. 

         Dna secretar general menționează că pentru luna decembrie 2020 suma ce va fi decontată este 

891 LEI. 

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

prezentată, 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 cu privire la 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2020 la nivelul U.A.T. - Comuna 

Oncesti, judetul Bacău. 

         Dl. contabil prezintă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2020, astfel:   

         I. VENITURI: 

             prevederi bugetare initiale      =   6.596.000 lei; 

  prevederi bugetare definitive  =   7.123.500 lei; 

             încasări realizate                     =   6.020.567 lei. 

         II. CHELTUIELI:    

              credite bugetare initiale           =   6.596.000 lei; 

   credite bugetare definitive       =   7.184.500 lei; 

   plăți efectuate                          =    5.785.592 lei. 

         III. EXCEDENT                         =  234.975  lei. 

         Apoi, dl. contabil prezintă cele 7 Anexe, detaliat. 

         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 treilea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de 

muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

         Dl. viceprimar prezintă apoi Normele de lucru specifice sectorului de  gospodărire comunală, 

precum și Planificarea anuală a lucrărilor ce vor fi executate cu beneficiarii de ajutor social in anul 

2021, anexe cuprinse în Planul de lucrări pentru 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 patrulea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2021 – 2022.    

         Dna secretar explică faptul că s-a obținut avizul favorabil pentru Structura Rețelei școlare, în 

urma căruia a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local.     

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

stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi 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 2021.  

         Dna secretar menționează următoarele: cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul administratiei publice locale a Comunei 

Onceşti, precum și indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate 
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acestora, respectiv indemnizația primarului, a viceprimarului și a consilierilor locali,  se menţine la 

acelaşi nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi 

funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.  

         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 șaselea al Ordinii de zi. 

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

nominalizarea membrilor Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, pentru anul 2020. 

         Se fac propuneri pentru doi consilieri locali care vor face parte din Comisia pentru evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. – Comuna Oncești. Astfel, 

dl. Maftei Ioan îl propune pe dl. Vraciu Constantin, iar dl. Sofronea pe dl. Zaharia Neculai. 

         Apoi, dna secretar menționează că, Comisia pentru evaluarea secretarului general al Comunei 

Oncești, Județul Bacău se constituie prin Dispoziția primarului, pe baza nominalizării Consiliului 

Local. 

         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 șaptelea al Ordinii de zi. 

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

alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncesti, judetul Bacău, pentru lunile februarie, 

martie și aprilie 2021. 

         Dna secretar menționează că următorul consilier local, în ordine alfabetică, este dna Dimofte 

Veronica, aceasta fiind aleasă președinte de ședință cu unanimitate de voturi. 

         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 menționează că, atunci când se abține de la vot, nu înseamnă că este împotrivă 

și nu trebuie să motiveze de ce se abține. 

         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 


