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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
226 DIN 22.07.2022 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti 

din data de 20.07.2022 

 

 

 

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

Local prin Dispoziția primarului nr. 96/15.07.2022, 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 

IUNIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și a Procesului-Verbal de 

negociere directă a achiziționării suprafeței de teren de  6.177 m
2
 situat în Comuna Oncești, satul 

Dealu Perjului, Județul Bacău și mandatarea primarului Comunei Oncești pentru încheierea 

Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

                                                                                                Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.  

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și a Procesului-Verbal de 

negociere directă a achiziționării suprafetei de teren de 992 m
2
 situat în extravilanul Comunei Oncești, 

Județul Bacău și mandatarea primarului Comunei Oncești pentru încheierea Contractului de vânzare-

cumpărare în formă autentică. 

                                        Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea 

formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, la nivelul 

Comunei Oncești, Județul Bacău. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

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

Județul Bacău, pentru lunile AUGUST, SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. 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 27.06.2022, 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 6(șase) 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. 
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         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 iunie 2022, respectiv suma de 1.360 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 Raportului de evaluare și a Procesului-Verbal de negociere directă a achiziționării suprafeței 

de teren de  6.177 m
2
 situat în Comuna Oncești, satul Dealu Perjului, Județul Bacău și mandatarea 

primarului Comunei Oncești pentru încheierea Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

          Dl viceprimar menționează că terenul poate fi achiziţionat prin negociere directă, în scopul 

amenajării unei stații de tratare a apei. 
         Urmează discuții. 

         Dl consilier Hâncu Claudiu-Bogdan întreabă dacă investiția este pentru toată Comuna, iar dl 

primar explică faptul că finanțarea este de aproximativ 4 milioane de lei, însă rețeaua de alimentarea 

cu apă acoperă satele Onceștii Vechi, Dealu Perjului, Oncești, până la Satu Nou. 

         Dl Vraciu Constantin spune că analizele la apa din fântâni ies foarte proaste. 

         Dl Ivan Dragoș-Florin nu este de acord cu investiția, susținând că se deservesc interesele 

personale ale unor oameni, menționându-l pe Șerban Gabriel, patronul Societății care deține benzinăria 

din Comună. Mai menționează că este la fel cu situația iazului de la Satu Nou, lucru infirmat de dl 

viceprimar. 

         Dl Hîncu a susținut că dl Ivan are o problemă personală, se ceartă cu toată lumea și nu-i convine 

nimic din ceea ce se face pentru Comună. 

         Dl Ivan aduce la cunoștință consilierilor că preotul udă grădina în fiecare zi, întrebând din ce 

sursă. 

         Dna consilier Dimofte veronica spune că este de acord cu investiția, dar pune problema de ce s-a 

amenajat teren de sport în satul Satu Nou, care nu este folosit, când putea fi făcut unul în satul Tarnița, 

unde sunt mai mulți tineri. 

         Apoi, dna Dimofte aduce în discuție lucrarea de construire a școlii de la Satu Nou, care i se pare 

o proastă investiție, deoarece în prezent sunt doar 9 copii în satul tarnița. 

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

prezentată, care a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” și o ,,abținere”, cea a dlui Ivan Dragoș-Florin.        

         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 Raportului de evaluare și a Procesului-Verbal de negociere directă a achiziționării suprafetei 

de teren de 992 m
2
 situat în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău și mandatarea primarului 

Comunei Oncești pentru încheierea Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

         Dl viceprimar menționează că terenul poate fi achiziţionat prin negociere directă, în scopul 

amenajării unui bazin pentru apă în extravilanul Comunei Onceşti, respectiv între satele Dealu Perjului 

și Oncești. 

         Nefiind discuții, deoarece problemele au fost discutate la Proiectul de hotărâre anterior, având 

același obiectiv, dl presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare în forma 

prezentată, care a fost aprobat cu 10 voturi ,,pentru” și o ,,abținere”, cea a dlui Ivan Dragoș-Florin.        

         Se trece la punctul al patrulea al Ordinii de zi. 

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

la aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-

legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău. 

         Dna secretar motivează că este necesar aprobarea Regulamentului privind implementarea şi 

eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, și 

aprobarea modelul cardului-legitimație, conform caracteristicilor prevăzute în lege. 

         Dna secretar general menționează că deja există cereri pentru obținerea cardului respectiv, 

urmând să fie amenajate cel puțin două locuri de parcare pe domeniul public, pentru persoanele cu 

handicap. 

 



3 
 

 

         În continuare, dna secretar prezintă caracteristicile cardului-legitimație, după adoptarea hotărârii 

urmând să fie dată comandă pentru confecționarea acestora. 

         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 punctul al cincilea 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 2022. 

         Dna secretar aduce la cunoștință consilierilor că următorul pe lista membrilor Consiliului Local, 

în ordine alfabetică, este dl Pavel Liviu, acesta fiind propus și de către dl Mihăil ca președinte de 

ședință pentru următoarele trei luni. 

         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”.  

         Dna consilier Dimofte întreabă dacă se va organiza Ziua Comunei, voind să i se răspundă la 

ședința următoare dacă i se permite să realizeze, împreună cu elevii, un program artistic. 

         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 


