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         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat în ȘEDINTA DE ÎNDATĂ a Consiliului 

Local prin Dispozitia primarului nr. 14/04.02.2021, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. (1), 

lit. a) și alin. (4) 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 DE ÎNDATĂ 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 aprobarea transferului sumei de 149.658,97 lei, alocată Comunei 

Oncești, Județul Bacău de la bugetul de stat prin  M.D.L.P.A, către executantul lucrărilor de investiții 

la Proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT TARNIŢA, COMUNA 

ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU’’. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. 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 29.01.2021, 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 DE ÎNDATĂ a Consiliului Local sunt deschise de către dna președinte de 

ședință Dimofte Veronica, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele două 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 dlui contabil pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

transferului sumei de 149.658,97 lei, alocată Comunei Oncești, Județul Bacău de la bugetul de stat 

prin  M.D.L.P.A, către executantul lucrărilor de investiții la Proiectul „MODERNIZARE DRUMURI 

DE INTERES LOCAL ÎN SAT TARNIŢA, COMUNA ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU’’. 

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier local Ivan Dragoș-Florin spune că se abține de la vot pentru că nu știe despre ce este 

vorba, continuând că la momentul aprobării proiectului nu era membru în Consiliul Local, nu știe  

despre nicio factură proformă sau despre un calcul prevăzut, nu știe de lucrarea respectivă, dacă a fost 

scoasă la licitație, dacă a fost prevăzut în bugetul local pe anul 2020. 

         Dl. consilier Ivan continuă spunând că nu consideră că poate să dea un răspuns într-un termen 

foarte scurt întrucât el se află în timpul serviciului, afară, la o temperatură foarte scăzută, de 2
0
C. 

Consideră că ar fi o urgență și remedierea avariei de la sistemul de iluminat public, sesizată în urmă cu 

o săptămână și nerezolvată. 

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

participare.  

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