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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 37 DIN 30.07.2021 

 

privind aprobarea asocierii U.A.T. – Comuna Oncești, Judeţul Bacău cu U.A.T. - Județul Bacău 

în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducere  

a birocrației pentru cetățeni, în cadrul Proiectului ,,Bacău Smart County”, cod SMIS 136013 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 30.07.2021;                                       

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 11877/01.07.2021, prin care Consiliul Județen Bacău, prin Direcția Dezvoltare 

durabilă și managementul proiectelor, solicită asocierea cu U.A.T. – Comuna Oncești în vederea 

desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru 

cetățeni, în cadrul Proiectului ,,Bacău Smart County”, cod SMIS 136013; 

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 99/25.06.2021 privind aprobarea asocierii 

Județului Bacău cu U.A.T. Asău, U.A.T. Bogdănești, U.A.T. Buhoci, U.A.T. Dealu Morii, U.A.T. 

Huruiești, U.A.T. Izvoru Berheciului, U.A.T. Oncești, U.A.T. Plopana, U.A.T. Scorțeni, U.A.T. 

Urechești, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducere a 

birocrației pentru cetățeni, în cadrul Proiectului ,,Bacău Smart County”, cod SMIS 136013; 

         - Referatul inregistrat la nr. 177/20.07.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, privind necesitatea aprobării asocierii U.A.T. – Comuna Oncești, Județul 

Bacău cu U.A.T. - Județul Bacău, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor 

administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, în cadrul Proiectului ,,Bacău Smart County”, cod 

SMIS 136013; 

         - Raportul secretarului general înregistrat la nr. 178/20.07.2021, prin care se motivează și se 

propune încheierea Contractului de asociere a U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău cu U.A.T. - 

Județul Bacău, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și 

reducere a birocrației pentru cetățeni, în cadrul Proiectului ,,Bacău Smart County”, cod SMIS 136013;  

         - prevederile art. 75, alin. (1), lit. b) și e), ale art. 129, alin. (2), lit. b) și e), alin. (7),  lit. s) și      

alin. (9), lit. c) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și 

completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 1166 și 1270 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, alin. (1) și ale Anexei nr. 1 din H.G. nr. 1.723/14.10.2004 privind aprobarea 

Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relatii cu publicul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 1, alin. (2), lit. a), ale art. 4, lit. b), ale art. 10 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 185, 186 și, respectiv, 187 din 

30.07.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale     art. 

139, alin. (3), lit. f), 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 Ş T E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă asocierea U.A.T. – Comuna Oncești, Judeţul Bacău cu U.A.T. - Județul 

Bacău în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducere 

a birocrației pentru cetățeni, în cadrul Proiectului ,,Bacău Smart County”, cod SMIS 136013. 
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         Art. 2 – Se mandatează Dl. PUȚEANU MIHAI-MARINEL – primarul Comunei Oncești să 

semneze, în numele Comunei Oncești, Contractul de asociere a U.A.T. – Comuna Oncești, Judeţul 

Bacău cu U.A.T. - Județul Bacău în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor 

administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, contract prevăzut în ANEXA care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art. 3 - Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

         Art. 4 - Prezenta hotărâre intră in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publica, in condițiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit 

competențelor, Consiliului Județean Bacău, primarului Comunei Oncesti, precum și Instituției 

Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității.  

 

         Art. 5 - Primarul Comunei și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

SEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. f) 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 numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                               SECRETAR GENERAL, 

           HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                                OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


