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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
140 DIN 31.05.2021 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 28.05.2021 

 

 

 

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

Local prin Dispozitia primarului nr. 57/24.05.2021, 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 APRILIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.      

         2. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare acordate 

elevilor Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău,  pentru anul școlar 2020 – 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre 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.  

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ,,Reabilitare și modernizare drumuri de 

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

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele fiscale ale U.A.T. – Comuna 

Oncești a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați, cu ultimul 

domiciliu cunoscut în Comuna Oncești, Județul Bacău.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.       

         6. 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 21.04.2021, 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 sedintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de către președintele de ședință nou 

ales, dl. Hîncu Claudiu-Bogdan, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 6(șase) 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 APRILIE 2021. 
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         Dna secretar general spune că pentru luna aprilie 2021 va fi decontată suma de 543 LEI. 

         Nefiind 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 doilea al Ordinii de zi. 

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

stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare care se acordă elevilor Școlii Gimnaziale 

Oncești, Județul Bacău,  pentru anul școlar 2020 – 2021. 

         Dna secretar explică faptul că în ședința Consiliului de Administrație al Școlii s-a discutat despre 

numărul de burse școlare transmis de Inspectoratul Școlar Județean și s-a propus ca fiecare bursă, 

indiferent de categorie, să fie în același cuantum, respectiv 100 lei. Continuă cu citirea Notei de 

fundamentare întocmite de către directorul Școlii, propunându-se aprobarea  numărului de 45 de burse 

școlare și cuantumul acestora care se acordă elevilor Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău, pentru 

anul școlar 2020 – 2021, după cum urmează: 

         - 4 burse de merit, în cuantum de 100 lei fiecare; 

         - 6 burse de studiu, în cuantum de 100 lei fiecare; 

         - 35 burse de ajutor social, în cuantum de 100 lei fiecare. 

         Apoi, dna secretar menționează că fondurile necesare pentru plata burselor școlare sunt suportate 

din bugetul propriu al Comunei Oncești, precum și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat.  Continuă cu explicația că bursele se acordă în fiecare an şcolar, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, respectiv Ordinul M.E.T.C.S. nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

         Urmează discuții. 

         Dna consilier Dimofte V. aduce în discuție achiziționarea celor 10 laptop-uri despre care s-a 

discutat și în ședința anterioară, spunând că pune problema pentru copii, nu pentru interesul propriu. 

         Dl. primar spune că va ține cont de propunerea dumneaei. 

         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 dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre 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.  

         Dl. viceprimar explică faptul că este necesară modificarea Inventarului deoarece dl. primar vrea 

să propună realizarea unui proiect privind reabilitarea și modernizarea drumului din satul Bărboasa, 

drum care are alte dimensiuni față de cele prevăzute în Inventarul inițial. 

         În continuare, dl. viceprimar spune că este necesar împuternicirea primarului să facă demersurile 

necesare în vederea intabulării și înscrierii în cadastru a bunului imobil în cauză. 

         Nemaifiind 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 punctul al patrulea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea Proiectului ,,Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele Dealu Perjului și 

Bărboasa, Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

         Dl. primar explică faptul că este vorba despre drumul DC 73 cu suprafața de 5,3 Km, care 

pornește din satul Dealu Perjului și continuă în satul Bărboasa. 

         Dl. consilier Vraciu menționează că drumurile se strică din ce în ce mai tare din cauza mașinilor 

de mare tonaj care circulă pe acestea. 

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

prezentata, care a fost aprobat cu 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 

aprobarea scăderii din evidențele fiscale ale U.A.T. – Comuna Oncești a unor sume reprezentând 

amenzi contravenționale ale debitorilor decedați, cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna Oncești, 

Județul Bacău.  
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         Dna secretar explică necesitatea scăderii din evidențele fiscale a sumelor reprezentând amenzi 

contravenționale ale debitorilor decedați, obligație impusă și în urma controlului Curții de Conturi, 

amnezile nefiind transmise moștenitorilor, conform Codului de Procedură Fiscală. 

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

         Dl. primar menționează că, deși lucrările de întreținere la iluminatul stradal se fac cu mijloace 

proprii, s-a încheiat un contract de antrepriză cu S.C. ,,Montel” S.R.L. Bacău deoarece, conform 

legislației în vigoare, ar fi obligatorie delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public, existând 

hotărâre adoptată în acest sens, iar ca să se înființeze serviciul la nivelul Comunei este o procedură 

anevoioasă și foarte costisitoare, fiind nevoie de mulți bani pentru menținerea acestuia. 

         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 


