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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
220 DIN 03.09.2021 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 31.08.2021 

 

 

 

 

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

Local prin Dispozitia primarului nr. 84/25.08.2021, 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 în 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 AUGUST 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.  

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajiștile 

permanente de pe raza U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău și aprobarea procedurii distribuirii 

extraselor din Amenajamentul Pastoral. 

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 ședintei anterioare din data 

de 11.08.2021, 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 

Ivan Dragoș-Florin, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 3(trei) 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 AUGUST 2021. 

         Dna secretar general spune că pentru luna august 2021 va fi decontată suma de 140 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 

aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajiștile permanente de pe raza U.A.T. – 

Comuna Oncești, Județul Bacău și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul 

Pastoral. 
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         Dna secretar explică ce reprezintă Amenajamentul pastoral, adică documentaţia ce cuprinde 

măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare exploatării pajiştilor de pe teritoriul Comunei 

și este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data aprobării. 

         În continuare, dna secretar explică Procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul 

pastoral al pajiștilor din Comuna Oncești. 

         Nefiind discutii, dl presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare în forma 

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

         Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi: ,,Diverse”.  

        Dl. primar menționează că anul viitor va fi greu pentru cei cu cereri la APIA, pentru că trebuie 

eliberate și extrase din Amenajamentul pastoral. 

         Dl. Consilier Pavel spune că nu au mai rămas mulți oameni care să declare tere, dar sunt 

societățile agricole cu suprafete mari și trebuie să vină din timp să solicite extrasele respective. 

         Dna secretar general aduce aminte consilierilor locali că, așa cum le-a mai spus, trebuie neapărat 

să depună rapoarte de activitate, lucru care trebuia făcut până în martie.  

         Nemaifiind alte discuții, 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, 

             IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                    OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


