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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 130 DIN 15.11.2021 

 

cu privire la convocarea Consiliului Local, prin mesaj telefonic, în SEDINȚA ORDINARĂ 

din data de 19 NOIEMBRIE 2021 

 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judetul Bacau; 

         Având  în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 130/15.11.2021; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 50/05.11.2020 privind aprobarea Procedurii  de organizare a 

activității cu privire la convocarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de către Consiliul 

Local al Comunei Oncești, pe durata stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor electronice de 

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

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 176/23.11.2020 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. 1.183/08.11.2021privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și 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, 

cu modificările și completările ulterioare; 

         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. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite 

următoarea 

 

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 în ziua de 19.11.2021 - 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 luna OCTOMBRIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 

2022 pentru utilizatorii casnici și  non-casnici, precum și aprobarea subvenționării din bugetul local al 

Comunei Oncești a sumei de 2,95 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Oncești, Județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.A. 

A.D.I.B. din data de 22.11.2021. 

  Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 
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         4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumei de 271.000 LEI,  necesară acordării 

ajutoarelor pentru încălzire consumatorilor vulnerabili de energie cu domiciliul în Comuna Oncești, 

Județul Bacău și a rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești în luna 

NOIEMBRIE 2021.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         5. Diverse. 

 

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

 

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

Institutiei Prefectului judetului Bacău în vederea verificării legalității. 

 

 

 

  P R I M A R,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                              SECRETAR GENERAL, 

PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                 OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU                                                                   A N E X A                                                             

U.A.T. - COMUNA  ONCEŞTI                                  la DISPOZITIA NR. 130/12.11.2021   

   

                

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE 

a Consiliului Local Oncești din data de 19 NOIEMBRIE 2021  

 

 

 

         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 OCTOMBRIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 

2022 pentru utilizatorii casnici și  non-casnici, precum și aprobarea subvenționării din bugetul local al 

Comunei Oncești a sumei de 2,95 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumei de 271.000 LEI,  necesară acordării 

ajutoarelor pentru încălzire consumatorilor vulnerabili de energie cu domiciliul în Comuna Oncești, 

Județul Bacău și a rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești în luna 

NOIEMBRIE 2021.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         5. Diverse. 

 

 

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

primarului, Proiect de hotărâre. 

         Proiect de hotarare nr. 2 – Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referat de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

         Proiect de hotarare nr. 3 – Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referat de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

         Proiect de hotarare nr. 4 – Comp. Asistență Socială și Comp. Financiar-Contabil: Raportul       

ref. Genes Tatiana și Raportul Ref. Grigoreanu Ioan, Referat de aprobare al primarului, Proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

  P R I M A R,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                          SECRETAR GENERAL, 

PUŢEANU MIHAI-MARINEL                             OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

U.A.T. - COMUNA  ONCEŞTI 

NR. 303 DIN 15.11.2021 

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 19.11.2021 - 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 luna OCTOMBRIE 2021. 

                                                                                               Initiator:  Puteanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 

2022 pentru utilizatorii casnici și  non-casnici, precum și aprobarea subvenționării din bugetul local al 

Comunei Oncești a sumei de 2,95 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Oncești, Județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.A. 

A.D.I.B. din data de 22.11.2021. 

  Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

 

         4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumei de 271.000 LEI,  necesară acordării 

ajutoarelor pentru încălzire consumatorilor vulnerabili de energie cu domiciliul în Comuna Oncești, 

Județul Bacău și a rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești în luna 

NOIEMBRIE 2021.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         5. Diverse. 

 

 

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

primarului, Proiect de hotărâre. 

         Proiect de hotarare nr. 2 – Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referat de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

         Proiect de hotarare nr. 3 – Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referat de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

         Proiect de hotarare nr. 4 – Comp. Asistență Socială și Comp. Financiar-Contabil: Raportul        

ref. Genes Tatiana și Raportul Ref. Grigoreanu Ioan, Referat de aprobare al primarului, Proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

cons.jr. CARMEN-ROCSANDA OPRIȘAN 

 

 

 


