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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
190 DIN 04.08.2021 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 30.07.2021 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat în ședința ordinară a Consiliului Local prin 

Dispozitia primarului nr. 76/23.07.2021, 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. 57/2019 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 în 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 IUNIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.   

       2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. Oncești 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.  

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

       3. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea finanțării 

activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău cu 

U.A.T.- Judeţul 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. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

       5. Proiect de hotărâre cu privire la primirea U.A.T.- Comuna Berești Bistrița, Județul Bacău în 

calitate de membru la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, modificarea Actului 

Constitutiv și a Statutului Asociației. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții  din cadrul  

administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău ca urmare a modificării 

Structurii organizatorice a acesteia. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

       7. 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 24.06.2021, 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 7(șapte) 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. 
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         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 IUNIE 2021. 

         Dna secretar general spune că pentru luna iunie 2021 va fi decontată suma de 2.010 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 cu privire 

la modificarea și completarea H.C.L. Oncești 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.  

         Dna secretar dă citire modificărilor propuse, respectiv: 

         1. Modificarea titlului H.C.L. Oncești nr. 28/28.05.2021, care va avea următorul cuprins: 

         ,,privind modificarea poziției 6 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Comunei Oncești, Județul Bacău, însușit de Consiliul Local Oncești prin Hotărârea nr. 15/27.08.1999, 

aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001 şi modificat prin H.G. nr. 588/2006”. 

         2. Modificarea Art. 1, care va avea următorul cuprins: 

        ,,Se aprobă modificarea poziției 6 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Comunei Oncești, Județul Bacău, însușit de Consiliul Local Oncești prin Hotărârea nr. 15/27.08.1999, 

aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001 şi modificat prin H.G. nr. 588/2006, conform 

ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

         3. Introducerea articolului 2
1
 după articolul 2, cu următorul cuprins: 

         ,,Procedura de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei 

Oncești, Județul Bacău se va realiza potrivit art. 289 din Codul Administrativ, înscrierea în inventarul 

centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei finalizându-se prin hotărâre                

a consiliului local.” 

         În continuare dna secretar specifică faptul că Anexa la H.C.L. nr. 28/2021 se modifică și se 

înlocuiește cu Anexa la hotărârea modificată, iar celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 

         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 

asocierea Judeţului Bacău, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu 

U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial 

a persoanei cu handicap pentru anul 2021. 

         Dna secretar menționează că s-a mai aprobat în luna martie un contract de asociere, iar Consiliul 

Județean a transmis o nouă adresă prin care solicită aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu U.A.T. – 

Comuna Oncești, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 

pentru anul 2021. 

         Dna secretar menționează că finanțarea din bugetul local va fi în procent de 35% din costul total 

pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Bacău. 

         Apoi, dna secretar general specifică faptul că trebuie mandatat dl primar să semneze, în numele 

U.A.T. – Comuna Oncești, Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip 

rezidențial a persoanei cu handicap, ce va fi încheiat între Județul Bacău, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău și U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, Contract 

care face parte integrantă din hotărâre. 

         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 punctul al patrulea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea asocierii U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău cu U.A.T.- Judeţul 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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         Dl primar explică faptul că, prin acest Proiect vor fi puse la dispoziția Primăriei o serie de 

echipamente cum ar fi calculator, imprimantă și accesorii, încheindu-se contract în acest sens. 

         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 punctul al cincilea al Ordinii de zi. 

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

primirea U.A.T.- Comuna Berești Bistrița, Județul Bacău în calitate de membru la  Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. 

         Dl. viceprimar menționează că, prin Cererea nr. 2372/07.06.2021 depusă la sediul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, U.A.T. – Comuna Berești Bistrița a solicitat înscrierea ca 

membru în A.D.I.B. 

         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 punctul al șaselea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea Organigramei și a Statului de funcții  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - 

Comuna Oncesti, Județul Bacău ca urmare a modificării Structurii organizatorice a acesteia. 

         Dna secretar aduce la cunoștința consilierilor locali următoarele modificări ale Structurii 

organizatorice la nivelul Comunei, respectiv: 

         - desființarea postului vacant de MUNCITOR NECALIFICAT din cadrul Compartimentului 

Deservire și Gospodărire Comunală; 

         - înființarea funcției publice de REFERENT DEBUTANT în cadrul Compartimentului Agricol, 

Urbanism, Cadastru și Fond Funciar. 

         Dna secretar general specifică faptul că este nevoie de încă un funcționar la Compartimentul 

Agicol-Cadastru, datorită volumului mare de muncă și a modificărilor legislative care presupune o 

încărcare tot mai mare a activității funcționarilor. 

         Dl. primar menționează că al treilea post de muncitor nu se mai justifică, fiind de ajuns 

activitatea celor doi muncitori angajați. 

         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”.  

         Dna Dimofte Veronica propune înscrierea Comunei la Fundația de Sprijin Comunitar, pentru a fi 

ajutați și copiii din Comuna Oncești, nu doar cei din Vultureni, Colonești și alte comune. 

         Dl. Primar menționează că a vorbit la Consiliul Județean, este de acord cu realizarea Proiectului, 

dar nu trebuie doar pe hârtie, ci trebuie niște acitvități care să aducă întradevăr beneficii comunității. 

         Dna Dimofte mai aduce în dicuție faptul că la Școala din centrul Comunei este haos, iar dl. 

Primar ar putea să nu mai semneze cu ușurință detașările profesorilor care vin doar pentru un an. Mai 

spune că titularii se vor trezi peste câțiva ani fără post și nevoiți să plece, pentru că nu este dat numărul 

real al copiilor la Inspecorat, estimarea pe 4 ani fiind mai mare decât în realitate. 

         Dl. Vraciu Constantin spune că în anii trecuți a pus problema titularilor, deoarece vin an de an 

profesori noi, stau cât stau și pleacă. 

         Dl. primar precizează că profesorii ar trebui să fie mai exigenți, nu ,,să se tragă de șireturi cu 

elevii”. 

         Apoi, dl. primar aduce în discuție faptul că în zona Valea Stupilor din sat Satu Nou fântânile au 

secat, bătrânii din zonă fiind nevoiți să aducă apa de la o distanță de 2 Km. Dânsul propune executarea 

unor lucrări de aducțiune a apei pentru a se rezolva problema. 

         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 


