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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
297 DIN 01.11.2021 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 29.10.2021 

 

 

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

Local prin Dispozitia primarului nr. 119/25.10.2021, 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 indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea ședinței,  

prezența consilierilor locali constatându-se prin telefon, în contextul prevederilor art. 1 și 2 din H.G. 

nr. 1.090/06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de    

10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, fiind 

prezenti un numar de 11 consilieri, din numarul total de 11 consilieri in 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, judetul Bacău, 

pentru luna SEPTEMBRIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

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

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

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

          3. Proiect de hotărâre privind transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul 

Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al 

primarului Comunei Onceşti, modificarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul  

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

  Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului burselor școlare de merit și de 

studiu care se acordă elevilor Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău, pentru anul școlar 2020 – 

2021. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Oncești 

în Comisia de evaluare a probei de interviu privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea de principiu a dreptului de uz şi servitute asupra unor 

drumuri de exploatare de pe raza U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău  pentru înființarea unui 

parc eolian pe teritoriul Comunei Oncești de catre S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD’’ S.R.L. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.          

         7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de investiții ,,MODERNIZARE ILUMINAT 

PUBLIC ÎN COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.  

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

Județul Bacău, pentru lunile NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2021 și pentru luna IANUARIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.  

         9. Diverse. 



2 
 

         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 30.09.2021, 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 9(nouă) 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 decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile 

de învățământ din Comuna Oncești, Județul Bacău, pentru luna SEPTEMBRIE 2021, respectiv suma 

de 1.265 lei. 

         Nefiind discuții, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’.  

         Se trece la punctul al doilea al Ordinii de zi. 

         Dl primar prezintă Raportul la Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului local de 

venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, în luna octombrie a anului 2021, cu suma de 167.850 lei. 

         Dl primar explică repartizarea sumei de 20.000 lei pentru cofinanțarea proiectului prin fonduri 

europene privind iluminatul public; pentru pictura - Biserica din sat Bărboasa = 10.000 lei; pentru 

tencuială decorativă exterioară – Biserica din sat Tarnița = 20.000 lei; pentru drumuri = 117.850 lei. 

         Dna consilier Dimofte întreabă câți bani s-au alocat pentru școală, dacă tot s-au dat pentru 

bisertici, iar dl primar răspunde că școala a primit la rectificarea trecută. 

         Dna Dimofte continuă, cerând să se rezolve și problema cu achiziționarea unor laptop-uri, în 

condițiile în care ea și l-a adus de acasă la școală, iar dl primar răspunde că va discuta cu directorul pe 

tema asta.                                            

         Nemaifiind discutii, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 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 

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

Comuna Oncesti, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și a transformării funcţiei publice de consilier, 

clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în 

cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al 

primarului Comunei Onceşti.  

         Dl primar explică faptul că inginera de la ,,fond funciar” a plecat și trebuie scos postul la 

concurs, fiind necesar transformarea acestuia pentru că este greu să vină un specialist la Primăria 

Oncești, iar persoana care va veni trebuie să se specializeze în acest domeniu.  

         Nemaifiind discutii, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 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 modificării cuantumului burselor școlare de merit și de studiu care se acordă elevilor Școlii 

Gimnaziale Oncești, Județul Bacău, pentru anul școlar 2020 – 2021. 

         Dna secretar general menționează că s-a primit solicitare de la școală pentru modificarea 

cuantumului burselor de merit și de studiu de la 100 lei la 150 lei, deoarece au mai rămas bani de la 

bursele sociale, nefiind toate dosarele complete pentru a putea fi aprobate. 

         Nemaifiind discutii, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’. 
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         Se trece la punctul al cincilea al Ordinii de zi. 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău în Comisia de 

evaluare a probei de interviu la concursul organizat în anul 2021 pentru ocuparea funcției de director 

al Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău. 

         Dl. primar propune desemnarea secretarului general ca membru în Comisia probei de interviu la 

concursul pentru directori, motivând că trebuie o persoană care să aibă studii cel puțin de același nivel 

cu al candidatului respectiv, consilierii fiind de acord cu acest lucru. 

         Nemaifiind discutii, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’. 

         Se trece la punctul al șaselea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea de principiu a dreptului de uz şi servitute asupra unor drumuri de exploatare de pe raza 

U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău  pentru înființarea unui parc eolian pe teritoriul Comunei 

Oncești de catre S.C. ,,WIND ENERGY BACĂU SUD’’ S.R.L. 

         Dl. primar menționează că se cere acordul de principiu a utilizării drumurilor prezentate în harta 

transmisă de societatea respectivă, dar nu i se va putea acorda dreptul exclusiv de folosire a acestora, 

urmând să prezinte ulterior documentația aferentă lucrărilor, în vederea obținerii aprobărilor necesare. 

         Nemaifiind discutii, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’. 

         Se trece la punctul al șaptelea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea Proiectului de investiții ,,Modernizare iluminat public în Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

         Dl. primar propune aprobarea proiectului cu iluminatul public, motivând că nu e vorba de 

panouri voltaice, ci înlocuirea becurilpor existente cu unele performante și eficiente din punct de 

vedere economic. 

         Nemaifiind discutii, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’. 

         Se trece la punctul al optulea 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 

NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2021 și pentru luna IANUARIE 2022. 

         Dna secretar menționează că următorul consilier local, în ordine alfabetică, este dl Maftei 

Constantin, propunând alegerea acestuia ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, consilierii 

fiind de acord cu acest lucru. 

         Nemaifiind discutii, dl. primar îl roagă pe dl presedinte de ședință  să supună spre aprobare  

proiectul de hotarare, care  a fost aprobat telefonic de către fiecare consilier, fiind 11 voturi ,,pentru’’. 

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

         Dl. primar dă citire solicitării dlui Benescu Gheorghe privind închirierea unui spațiu închis din 

Târgul comunal, însă explică faptul că încăperile existente au destinație precisă și nu pot fi închiriate, 

târgul fiind construit prin fonduri europene.  

         În urma discuțiilor, consilierii locali au respins cererea dlui Benescu Gheorghe. 

        Apoi, Dl consiler Pavel Liviu propune să se aloce bani și pentru gardul din satul Bărboasa. 

         Dl consilier Sofronea propune amplasarea unor bănci și a unor tomberoane de gunoi lângă 

cișmelele existente. 

         Dl consilier Ivan spune că nu sunt becuri în satul Dealu Perjului, pe o distanță de câteva zeci de 

metri, deși sunt stâlpi și există pericole de accidente pe șosea. 

         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 


