
 
 

R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCESTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 104 DIN 24.07.2020 

cu privire la convocarea Consiliului Local, prin mesaj telefonic, in ȘEDINȚA ORDINARĂ 

din data de 31 IULIE 2020 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judetul Bacau; 

         Având  in vedere: 

         - prevederile Dispoziţiei primarulului nr. 85/19.05.2020 cu privire la organizarea activității 

privind convocarea ședințelor Consiliului Local, pe durata stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor 

electronice de comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane; 

         - prevederile art. 1 și 2 din H.G. nr. 476/16/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României şi măsurile care se aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 135 și ale 

art. 155, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

         In temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) si (4) și ale art. 200 din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, emite urmatoarea 

 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

         Art. 1 – Se convoacă Consiliul Local al Comunei Onceşti, prin mesaj telefonic, în ȘEDINȚĂ 

ORDINARĂ care va avea loc in ziua de 31.07.2020 - ora 10,00 la sediul Primariei, cu urmatoarea 

ordine de zi:     

         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 lunile MARTIE, APRILIE MAI și IUNIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind  instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C.          

,,DELGAZ GRID” S.A., pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, 

Județul Bacău suprafață ocupată de 2 stâlpi și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, 

în Loc. Dealu Perjului (DC 2398 și DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare 

grup măsura, Județul Bacău LEA 20 KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)” 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.      

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice a Proiectului ,,Creșterea eficienței 

energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și 

transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul 

cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru 

delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 

2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA 

TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/tonă). 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Diverse. 

         Art. 2 – Secretarul general va aduce la indeplinire prezenta dispozitie. 

         Art. 3 – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostință publică, în condițiile legii și se va comunica 

Institutiei Prefectului judetului Bacau in vederea verificării legalității. 

 

                        P R I M A R,                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

          PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                 OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 



 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU                                                                             A N E X A 

COMUNA  ONCESTI                                                      la DISPOZITIA NR. 104/24.07.2020 

    

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 

A ŞEDINŢEI ORDINARE 

a Consiliului Local Oncesti din data de 31 IULIE 2020 

 

         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 lunile MARTIE, APRILIE MAI și IUNIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind  instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C.          

,,DELGAZ GRID” S.A., pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, 

Județul Bacău suprafață ocupată de 2 stâlpi și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, 

în Loc. Dealu Perjului (DC 2398 și DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare 

grup măsura, Județul Bacău LEA 20 KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)” 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.      

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice a Proiectului ,,Creșterea eficienței 

energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și 

transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul 

cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru 

delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 

2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA 

TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/tonă). 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Diverse. 

 

 

         Proiect de hotarare nr. 1 – Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare 

al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 2 – Viceprimar: Raportul viceprimarului Comunei, Expunerea de motive 

a primarului Comunei, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 3 – Viceprimar: Raportul viceprimarului Comunei, Referatul de aprobare 

al primarului, Proiect de hotărâre. 

          

         Proiect de hotarare nr. 4 – Viceprimar: Raportul viceprimarului Comunei, Expunerea de motive 

a primarului Comunei, Proiect de hotărâre. 

 

 

 

                P R I M A R,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

    PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                    OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 



 
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA  ONCESTI 

NR. 173 DIN 24.07.2020 

 

 

I  N  V  I  T  A  Ț  I  E 

 

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU 

 

 

         Dnii consilieri locali au fost convocați, prin mesaj telefonic, pentru ȘEDINȚA ORDINARĂ       

a Consiliului Local al comunei Oncești care va avea loc în data de 31.07.2020 - ora 10,00 cu 

urmatoarea ordine de zi: 

 

         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 lunile MARTIE, APRILIE MAI și IUNIE 2020. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind  instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C.          

,,DELGAZ GRID” S.A., pentru suprafața de 215,00 mp – din domeniul public al Comunei Oncești, 

Județul Bacău suprafață ocupată de 2 stâlpi și culoarul creat de conductoarele LEA 20 KV proiectata, 

în Loc. Dealu Perjului (DC 2398 și DE2386), pentru lucrarea ,,Modernizare LEA MT – Modernizare 

grup măsura, Județul Bacău LEA 20 KV Bălcescu – Slobozia, Amonte SS 136 (STC 2253)” 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar.      

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice a Proiectului ,,Creșterea eficienței 

energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Oncești, Județul Bacău”. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și 

transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul 

cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru 

delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 

2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA 

TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/tonă). 

Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Diverse. 

 

 

         Proiect de hotarare nr. 1 – Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare 

al primarului, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 2 – Viceprimar: Raportul viceprimarului Comunei, Expunerea de motive 

a primarului Comunei, Proiect de hotărâre. 

 

         Proiect de hotarare nr. 3 – Viceprimar: Raportul viceprimarului Comunei, Referatul de aprobare 

al primarului, Proiect de hotărâre. 

          

         Proiect de hotarare nr. 4 – Viceprimar: Raportul viceprimarului Comunei, Expunerea de motive 

a primarului Comunei, Proiect de hotărâre. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

cons.jr. CARMEN-ROCSANDA OPRIȘAN 


