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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
207 DIN 30.06.2022 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 27.06.2022 

 

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

Local prin Dispoziția primarului nr. 88/21.06.2022, 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 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și 

personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, Județul Bacău, pentru luna MAI 

2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău 

pentru anul 2022 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

                                                                                                Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.  

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău 

pentru anul 2022 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – 

A.D.I.S” 

                                        Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării proprietarilor de terenuri din Comuna Oncești, 

Județul Bacău în vederea alegerii reprezentantului acestora în Comisia locală pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor. 

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 

26.05.2022, 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”. 

         Lucrările ședintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de către dl. președinte de ședință  

Mihăilă Nicolaie, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 5(cinci) puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este împotrivă?                  ---- 

         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, pentru luna mai 2022, respectiv suma de 2.190 lei. 

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

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

         Se trece la punctul al doilea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2022 la patrimoniul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 
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         Dl viceprimar specifică faptul că și anul precedent a fost aprobată cotizația în cuantum de        

1.000 lei, pentru Comunele fără investiții POIM, printre care se numără și Comuna Oncești, în anul 

2022 stabilindu-se același cuantum, conform Hotărârii A.G.A.-A.D.I.B. nr. 5/23.05.2022. 

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

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

         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 cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2022 la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S”. 

         Dl viceprimar specifică faptul că și anul precedent a fost aprobată cotizația în cuantum de        

3.000 lei, în anul 2022 stabilindu-se același cuantum, conform Hotărârii A.G.A.-A.D.I.S. nr. 6/2022. 

         Nefiind discuții, 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 patrulea al Ordinii de zi. 

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

convocarea adunării proprietarilor de terenuri din Comuna Oncești, în vederea alegerii reprezentantului 

acestora în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

         Dna secretar motivează că este necesar să se convoace Adunarea proprietarilor de terenuri, care se 

realizează prin hotărâre a Consiliului Local, deoarece dna Petrea Petronia a ieșit la pensie și trebuie 

înlocuită, dânsa fiind reprezentant al proprietarilor în Comisia Locală de Fond Funciar. 

         Dna secretar menționează că celălat reprezentant în Comisie este dl Țărănașu Ioan, iar cu această 

ocazie va fi reales sau va fi desemnat alt proprietar de teren care să facă parte din Comisie. 

         În continuare, dna secretar explică procedura care trebuie urmată, propunând convocarea 

Adunării proprietarilor pentru  data de 20 iulie 2022, ora 12.00 La Căminul Cultural din Oncești. 

         Dna secretar menționează că Adunarea proprietarilor de terenuri va fi legal constituită dacă este 

prezentă majoritatea din numărul acestora, iar Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor 

în Comisia Locală de Fond Funciar Oncești se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din 

numărul celor prezenţi. 

         Apoi, dna secretar mai specifică faptul că reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi cu 

respectarea procedurii explicate mai sus, organizarea adunării pentru revocarea reprezentanţilor 

proprietarilor trebuind să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre proprietari. 

         Nefiind 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”.  

         Dl primar aduce la cunoștință consilierilor locali că lucrările de la Biserica din Tarnița s-au 

finalizat la primul nivel, adică fundația de la pământ. 

         Apoi, dl primar menționează că a rămas suma de 17.000 lei pentru bolțari, dar Dl Ivan Dragoș-

Florin spune că nu ajunge suma, mai ales dacă se folosește cifă. 

         Dl primar motivează că betonul va fi făcut ,,la mână”, și nu cu cifa, altfel ar fi foarte scump. 

         În continuare, dl primar spune că preotul de la Bărboasa nu este interesat să înceapă lucrările de 

pictură, stă cu 25.000 lei în cont de anul trecut și nu îi foloseste. A auzit că vrea să iasă la pensie în 

toamnă. Mai menționează că a vorbit cu preotul să taie copacii, dar acesta tot amână. 

         Dl Pavel Liviu spune că ar trebui făcut și gardul și poate vorbi dânsul cu preotul. 

         Dl Vraciu propune să vină aceeași meseriași care lucrează la Biserica din satul Oncești, tot sunt în 

localitate și fac treabă bună, dar dl primar spune că aceștia nu au fost întrebați de preot, care are și 

Biserica din satul Bărboasa. 

         Apoi, dl primar propune distribuirea apei către populație din puțul de la Târgul Comunal și de la 

puțurile din incinta școlilor, având în vedere faptul că, datorită secetei, majoritatea fântânilor au secat. 

         Nemaifiind alte discutii, dl președinte de ședință declară ședința închisă, mulțumind pentru 

participare.   

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal. 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,                                  

                 CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL, 

                 MIHĂILĂ NICOLAIE                                    OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


