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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
161 DIN 28.06.2021 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 24.06.2021 

 

 

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

Local prin Dispozitia primarului nr. 66/18.06.2021, 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, Județul Bacău, 

pentru luna MAI 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.   

         2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale – Comuna Oncești, Județul Bacău pentru ședința Adunării Generale              

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru 

ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. ,,Compania Regională de Apă Bacău” S.A. din 

28.06.2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre privind neasumarea de către Consiliul Local al Comunei Oncești                 

a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2021 – 2023. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. 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 ședintei anterioare din data 

de 28.05.2021, 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”. 

         Lucrarile ședintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de către dl. președinte de ședință 

Hîncu Claudiu-Bogdan, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 4(patru) 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 MAI 2021. 

         Dna secretar general spune că pentru luna mai 2021 va fi decontată suma de 1.822 LEI. 

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

prezentată, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.                  
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         Se trece la punctul al doilea al Ordinii de zi. 

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

stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale – Comuna Oncești, 

Județul Bacău pentru ședința Adunării Generale  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 

,,Compania Regională de Apă Bacău” S.A. din 28.06.2021. 

         Dna secretar explică faptul că primarul este reprezentantul de drept în asociații, dar în acest caz 

ADIB a solicitat Consiliului Local să acorde mandat special primarului pentru a  vota în Adunarea 

Generală. 

         Nemaifiind discutii, dl 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 treilea al Ordinii de zi. 

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

neasumarea de către Consiliul Local al Comunei Oncești a responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ 

acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului 

pentru școli al României, pentru perioada 2021 – 2023. 

         Dna secretar menționează că până acum Consiliul Județean Bacău s-a ocupat de Programul 

,,laptele și cornul” pentru elevi, iar în lege scrie că u.a.t.-urile pot să își asume sau nu responsabilitatea 

organizării procedurilor, însă acestea sunt foarte greu de realizat și Consiliul Județean are specialiști 

care deja s-au ocupat cu acestea, așa că ei pot realiza în continuare acest Program, cu sprijinul u.a.t., 

dacă este cazul. 

         Nefiind discutii, dl 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 al Ordinii de zi: ,,Diverse”.  

         Dl. primar menționează că plouă în Biserica de la Tarnița și trebuie reparat acoperișul, dar este 

nevoie de mulți bani care nu pot fi strânși doar de la oameni. 

         Nemaifiind alte discutii, dl 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, 

       HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                                      OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


