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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
260 DIN 06.10.2021 

 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 30.09.2021 

 

 

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

Local prin Dispozitia primarului nr. 91/24.09.2021, 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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al 

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

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei 

Oncești în Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale Onceşti din Comuna Onceşti, Judeţul 

Bacău, pentru anul scolar 2021-2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN  COMUNA 

ONCEŞTI, JUDETUL BACĂU”, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ  IN  COMUNA 

ONCEŞTI, JUDETUL BACĂU”, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. 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 31.08.2021, 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 5(cinci) 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 dlui contabil pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, în luna septembrie a anului 

2021, respectiv suma de 39.000 lei. 

         Dl. contabil precizează că la venituri s-a repartizat suma de 28.000 lei din cote defalcate din 

impozitul pe venit și suma de 11.000 lei reprezentând sume alocate din impozitul pe venit. 
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         La partea de cheltuieli, dl. contabil  menționează că suma de 39.000 lei s-a distribuit astfel: 

         - cheltuieli bunuri și servicii învățământ  =  +  28.000 lei;           

         - cheltuieli bunuri și servicii serv. dezv. publică  =  +    6.000 lei;                                 

         -   cheltuieli bunuri și servicii drumuri  =  +  5.000 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Oncești în Consiliul de Administratie al 

Şcolii Gimnaziale Onceşti din Comuna Onceşti, Judeţul Bacău, pentru anul scolar 2021-2022. 

         Dl. Sofronea Marius-Costel și Dl. Maftei Ioan îl propun pe Dl. Zaharia Neculai ca reprezentant 

al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii. 

         Dna consilier Baban Oana o propune pe Dna Dimofte Veronica să fie reprezentant la Școală. 

         În urma supunerii la vot, dnii consilieri sunt de acord cu prima propunere, fiind ales Dl. Zaharia 

Neculai reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Oncești. 

         Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi ,,pentru’’și 2 voturi ,,împotrivă”, cel ale Dnei 

Baban și al Dnei Dimofte. 

         Se trece la punctul al treilea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare drumuri de interes local  in  Comuna Onceşti, Judetul Bacău”, prin Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”.   

         Dl. primar menționează că este vorba doar de un segment de drum, dintre satele Dealu Perjului și 

Taula, dar așa este denumirea Proiectului.      

         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 dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii 

„Înființare sistem de alimentare cu apă  în  Comuna Onceşti, Judetul Bacău”, prin Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”. 

         Dl. primar explică faptul că  a propus acest proiect deoarece satul Oncești este situat la                  

o altitudine mai mare, iar pe timpul verii scade nivelul izvoarelor și al fântânilor. Mai menționează că 

a depus la C.N.I. proiectul de modernizare a drumului dintre Oncești și Dealu Perjului, dar nu s-a 

primit finanțare. 

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

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

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

         Dna Dimofte Veronica întreabă de ce nu s-a mai continuat lucrarea cu școala de la Satu Nou. 

         Dl. primar motivează că a fost o greșeală în construcția clădirii care nu a fost acceptată de 

Inspectoratul de Stat în Construcții, urmînd ca după remediere să se dea aviz pentru continuarea 

lucrărilor însă, oricum termenul de predare este în 2023, așa că este timp. 

         Dl. Maftei Ioan prezintă Raportul de activitate pentru anul 2020. 

        Apoi, Dna secretar general aduce aminte consilierilor locali care nu au depus rapoarte de 

activitate, că trebuie neapărat să le depună, fiind aproape de sfârșitul anului 2021. 

         Nemaifiind alte discutii, dl președinte de ședință 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 


