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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
104 DIN 23.04.2021 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 21.04.2021 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat în ȘEDINȚA ORDINARĂ a Consiliului 

Local prin Dispozitia primarului nr. 43/16.04.2021, 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 îndeplinite condițiile 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 MARTIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.      

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli și a Listei 

obiectivelor de investiţii pentru anul 2021, la nivelul Comunei Onceşti, Judeţul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei aferente Comunei Oncesti pentru anul 2021              

la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate 

acestora și a amenzilor, pe baza ratei inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, 

Județul Bacău. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii 

publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.   

         6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului 

Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Oncești, Județul Bacău,  

aprobate prin H.C.L. Oncești nr. 18/27.04.2012, pânã la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic 

General. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.                                                                                                                                                                                                      

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

judetul Bacău, pentru lunile MAI, IUNIE și IULIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         8. Diverse. 

         Discuții: Adresa Consiliului Județean Bacău nr. 5302/30.03.2021, privind încheierea unui acord  

pentru colectarea taxelor și impozitelor locale între C.N. ,,Poșta Română” S.A și Comuna Oncești. 

 

         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 ședintei anterioare din data 

de 31.03.2021, cu mentiunea că a fost semnat de către presedintele de sedinta și 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”. 
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         Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de catre dna președinte de ședință 

Dimofte Veronica, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 8(opt) 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 MARTIE 2021. 

         Dna secretar general spune că pentru luna februarie 2021 va fi decontată suma de 2.545 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 privind 

aprobarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 

2021, la nivelul Comunei Onceşti, Judeţul Bacău. 

         Urmează discuții. 

         Dl. primar menționează că bugetul este bun, comparativ cu veniturile încasate, veniturile proprii  

fiind în proporție de 6,6%. 

         Dna consilier Dimofte V. îi atrage atenția dlui primar că anul trecut a promis achiziționarea          

a 10 laptop-uri, apoi continuă cu discuția despre scările de la Școala Tarnița, care trebuie îtr-adevăr 

reparate,  dar și  scările și aleea de la Școala Dealu Perjului, care sunt stricate de câțiva ani. 

         Dl. primar răspunde că s-au repartizat 238.000 lei Școlii, comparativ cu 180.000 lei în anul 2020, 

iar ordonatorul de credite la Școală este directorul și acesta trebuie să se ocupe de achiziționarea 

laptop-urilor. 

         Dna Dimofte nu este mulțumită, spunând că dl. primar a promis, dar a uitat. 

         Dl. primar spune că școala are buget propriu, dar Dna Dimofte continuă spunând că dl. primar 

este interesat mai mult de biserică, alocându-se din buget 60.000 lei, câte 20.000 lei pentru fiecare 

dintre cele 3 biserici din Comună. Mai spune că nu este împotrivă, dar trebuie să se aibă grijă și de 

copiii din Comună. 

         Dl. contabil susține că suma pentru 10 laptop-uri nu este atât de mare, în jur de 15.000 lei, 

urmând să se discute în legătură cu aceasta. 

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

forma prezentată, care a fost aprobat cu 9(nouă) voturi ,,pentru’’, 1(unu) vot ,,abținere”, cel al dlui 

consilier Ivan Dragoș-Florin și 1(unu) vot ,,împotrivă”, cel al dnei consilier Dimofte Veronica.                 

         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 cotizatiei aferente Com. Oncesti pentru anul 2021 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

         Dl. viceprimar menționează că cotizația aferentă Comunei Oncești este în cuantum de 1.000 lei, 

cotizația pentru Comunele fără investiții POIM fiind în cuantum de 1.000 lei, conform Hotărârii 

A.D.I.B. nr. 2/26.03.2021. 

         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 dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a amenzilor, pe baza ratei 

inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău. 

         Dl. viceprimar menționează că rata inflației aplicabilă în anul 2022 este 2,6%, raportată la anul 

2020, conform Comunicatului de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutultui Național de Statistică. 

         Dl. Pavel Liviu întreabă dacă se măresc impozitele și taxele locale, iar dl. viceprimar explică 

faptul că acestea rămân la fel, doar că se indexează în anul 2022 cu rata inflației. 

         Dl. consilier Ivan spune că se abține de la vot. 
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         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(unu) ,,abținere”. 

         Se trece la punctul al cincilea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

         Dl. viceprimar dă citire Adresei A.D.I.Bacău nr. 296/16.04.2021, prin care se solicită aprobarea 

unui proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru servicii publice, 

altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare. 

         Nefiind 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 dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului 

Local de Urbanism al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobate prin H.C.L. Oncești nr. 18 din 

27.04.2012, pânã la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General. 

         Dl. primar motivează necesitatea prelungirii P.U.G. până la 31.12.2023, deoarece s-a primit          

o adresă de la Consiliul Județean Bacău în care se menționează că, în cazul neadoptării unei hotărâri 

de prelungire, nu se mai pot elibera certificate de urbanism și autorizații de construire. 

         Nefiind 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 MAI, 

IUNIE și IULIE 2021. 

         Dna Dimofte îl propune pe dl. Hîncu Claudiu-Bogdan ca președinte de ședință, acesta urmând în 

ordine alfabetică în rândul consilierilor locali. 

         Nefiind 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. primar dă citire Adresei Consiliului Județean Bacău nr. 5302/30.03.2021, privind încheierea 

unui acord pentru colectarea taxelor și impozitelor locale între C.N. ,,Poșta Română” S.A și Comuna 

Oncești.  

         Dl. primar menționează că, așa cum s-a mai discutat, nu este necesar să se efectueze aceste 

servicii de către ,,Poșta Română”, deoarece această activitate se desfășoară foarte bine în Primărie la 

Compartimentul Financiar-Contabil. 

         Dl. primar continuă discuțiile și îi spune dnei Dimofte că aceasta s-a opus tot timpul la aprobarea 

bugetului local în anii anteriori, iar dna Dimofte, la apostrofările acestuia, îl atenționează să nu o mai 

jignească, fiindcă nu a venit pe moșia dumnealui. 

         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, 

            DIMOFTE VERONICA                                            OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


