
 

 

R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

   

H O T Ă R Â R E A 

NR. 29 DIN 28.05.2021 

 

privind aprobarea realizării Proiectului ,,Reabilitare și modernizare drumuri de interes local  

în satele Dealu Perjului și Bărboasa, Comuna Oncești, Județul Bacău” 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, întrunit în ȘEDINŢĂ ORDINARĂ în data 

de 28.05.2021; 

         Având în vedere: 

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 134/26.05.2021 la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea realizării Proiectului ,,Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele 

Dealu Perjului și Bărboasa, Comuna Oncești, Județul Bacău”; 

         - Referatul înregistrat la nr. 135/26.05.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarul Comunei, privind necesitatea și oportunitatea aprobării realizării Proiectului 

,,Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele Dealu Perjului și Bărboasa, Comuna 

Oncești, Județul Bacău”; 

         - prevederile  H.C.L. nr. 28/28.05.2021 privind modificarea poziției 6 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G.          

nr. 1347/2001 şi modificat prin H.G. nr. 588/2006;  

         - prevederile art. 1, 3 și 4 din H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificarile și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 20, alin (1), lit. i) și j), ale art. 25, lit f) și g), ale art. 44, alin. (1) din Legea          

nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare; 

          - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 136, 137
 
și respectiv, 138

 

din 28.05.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), ale  art. 133, alin. (1), ale      

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale  art. 197, alin. (1) și (4) și     

ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă realizarea Proiectului ,,Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în 

satele Dealu Perjului și Bărboasa, Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

 

         Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției 

Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

 

         Art. 3 - Primarul Comunei Oncesti va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.      

   

         Art. 4 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncești, în 

ședinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,     -   voturi ,,împotrivă” şi    -     

,,abţineri”  din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

        CONSILIER LOCAL,                                           SECRETAR GENERAL, 

 HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                               OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


