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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR. 203
 
DIN 11.08.2021 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 11.08.2021 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat în ȘEDINTA DE ÎNDATĂ a Consiliului 

Local prin Dispozitia primarului nr. 83/10.08.2021, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. (1), 

lit. a) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ. 

         Dna secretar general constată că sunt indeplinite conditiile 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 DE ÎNDATĂ a fost adus la cunostinta publica in termen legal 

de catre dna Oprișan Carmen-Rocsanda - secretarul general prin intermediul Avizierului si cuprinde:  

         1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, 

Județul Bacău, pentru lunile AUGUST, SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2021. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna AUGUST a anului 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. 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 sedintei anterioare din data 

de 30.07.2021, cu mentiunea că a fost semnat de către presedintele de sedinta si 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”. 

 

         In continuare, secretarul general anunta necesitatea alegerii unui nou presedinte de sedinta, in 

conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

         Domnul consilier local Hîncu Claudiu-Bogdan propune sa fie ales presedinte de sedinta              

dl consilier Ivan Dragoș-Florin pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021. 

         Dna. secretar supune la  vot  propunerea facută,  care a fost aprobata in unanimitate. 

         Lucrarile ședinței DE ÎNDATĂ a Consiliului Local sunt deschise de către dl președinte de 

ședință nou ales, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele trei puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este impotriva?                  ---- 

         Cine se abtine?                           ---- 

         In 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 privind 

alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, Județul Bacău, pentru lunile AUGUST, 

SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2021. 

         Ca urmare a propunerii făcute la deschiderea Ședinței, a fost ales președinte de ședință dl Ivan 

Dragoș-Florin. 

         Nefiind discuții, dl președinte de sedință supune spre aprobare proiectul de hotărâre în 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 dlui contabil pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna august 

a anului 2021. 

         Dl contabil justifică transferul sumei de 20.000 lei din contul de cheltuieli capital învățământ, în 

contul de cheltuieli pentru susținerea cultelor, ca urmare a solicitării preotului Parohiei Ortodoxe 

Oțelești privind suplimentarea unei sume de bani în vederea terminării lucrărilor clădirii bisericii 

situate în satul Tarnița, Comuna Oncești, județul Bacău, biserică în care acesta își desfășoară 

activitatea. 

         Dl primar menționează că este necesară repartizarea sumei respective pentru Biserică, pentru că 

s-au scumpit foarte mult materialele și trebuie terminate lucrările începute deja. 

         Nemaifiind discuții, dl președinte de sedință supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 

prezentată, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’. 

         Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi. 

         Urmează discuții. 

         Dl. Pavel propune refacerea gardului de la Biserica din satul Bărboasa, iar dl primar motivează 

că, mai întâi trebuie terminată pictura, iar la constuirea gardului trebuie să vadă cum vor face pentru că 

rădăcinile copacilor încurcă, dl. viceprimar menționând că aceștia trebuie tăiați de jos. 

         Dl. primar mai menționează că a depus documentație pentru achiziționarea unui buldoexcavator. 

         Dl. consilier Ivan propune construirea unei case praznicale la Biserica din Tarnița. 

         În continuare, dl. primar anunță consilierii locali despre efectuarea concediului de odihnă aferent 

anului 2020, deoarece nu și-a luat decât o săptămână anul trecut. 

         Nemaifiind alte discutii, dl președinte 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, 

          IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


