
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 17 DIN 22.02.2022 

cu privire la convocarea Consiliului Local în ȘEDINȚA ORDINARĂ 

din data de 28 FEBRUARIE 2022 

 

         Primarul Comunei Onceşti, Județul Bacău; 

         Având  în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 17/22.02.2022; 

         - Invitația adresată consilierilor locali, înregistrată la nr. 60/22.02.2022, privind convocarea 

Consiliului Local în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 28 FEBRUARIE 2022; 

          - 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; 

         - prevederile art. 1 și 2 din H.G. nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

         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 în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, care va 

avea loc în ziua de 28.02.2022 - ora 9,00 la sediul Primăriei, cu urmatoarea ordine de zi:  

         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 

IANUARIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţie a unui teren arabil în suprafață de     

992 m
2
 situat în extravilanul Comunei Oncești, în scopul amenajării unui bazin pentru apă. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.        

         3. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţie a unui teren arabil în suprafață de 

6177 m
2
 situat în Comuna Oncești, sat Dealu Perjului, Județul Bacău, în scopul amenajării unei stații de 

tratare a apei.          

                                        Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din 

cadrul  administrației publice locale a U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și 

a transformării funcţiei contractuale de ,,şef S.V.S.U.”, treapta profesională II în funcţia contractuală de 

,,şef S.V.S.U.” – treapta profesională DEBUTANT în cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi 

Protecţia Mediului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti, Județul Bacău. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Proiect 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 2022 pentru 

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

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         6. 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 

 



 

ROMÂNIA                                                                                               A N E X A                                                             

JUDEŢUL BACĂU                                                               la DISPOZITIA NR. 17/28.02.2022                    

COMUNA  ONCEŞTI        

 

              

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

A ŞEDINŢEI ORDINARE 

 

a Consiliului Local Oncești din data de 28 FEBRUARIE 2022 

 

 

         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și 

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

IANUARIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţie a unui teren arabil în suprafață de     

992 m
2
 situat în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău,  în scopul amenajării unui bazin pentru 

apă. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

        

         3. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţie a unui teren arabil în suprafață de 

6177 m
2
 situat în Comuna Oncești, sat Dealu Perjului, Județul Bacău, în scopul amenajării unei stații de 

tratare a apei.          

                                        Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din 

cadrul  administrației publice locale a U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și 

a transformării funcţiei contractuale de ,,şef S.V.S.U.”, treapta profesională II în funcţia contractuală de 

,,şef S.V.S.U.” – treapta profesională DEBUTANT în cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi 

Protecţia Mediului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti, Județul Bacău. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 
 

         5. Proiect 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 2022 pentru 

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

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         6. Diverse. 

 

        Proiect de hotărâre nr. 1 - Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 2 - Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referatul de aprobare al primarului, 

Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 3 - Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referatul de aprobare al primarului, 

Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 4 - Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 5 - Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

 

 

                   P R I M A R,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                            OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

U.A.T. - COMUNA  ONCEŞTI 

NR. 60 DIN 22.02.2022 

 

I  N  V  I  T  A  Ț  I  E 

 

                           CĂTRE  Dl/Dna consilier local  _____________________      

 

 

         Sunteți invitat/ă la ȘEDINȚA ORDINARĂ a Consiliului Local al Comunei Oncești care va avea 

loc în data de 28.02.2022 - ora 9,00 cu următoarea Ordine de zi: 

 

         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și 

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

IANUARIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         2. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţie a unui teren arabil în suprafață de     

992 m
2
 situat în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău,  în scopul amenajării unui bazin pentru 

apă. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

        

         3. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţie a unui teren arabil în suprafață de 

6177 m
2
 situat în Comuna Oncești, sat Dealu Perjului, Județul Bacău, în scopul amenajării unei stații de 

tratare a apei.          

                                        Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din 

cadrul  administrației publice locale a U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și 

a transformării funcţiei contractuale de ,,şef S.V.S.U.”, treapta profesională II în funcţia contractuală de 

,,şef S.V.S.U.” – treapta profesională DEBUTANT în cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi 

Protecţia Mediului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti, Județul Bacău. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 
 

         5. Proiect 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 2022 pentru 

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

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

 

         6. Diverse. 

 

        Proiect de hotărâre nr. 1 - Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 2 - Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referatul de aprobare al primarului, 

Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 3 - Viceprimar: Raportul viceprimarului, Referatul de aprobare al primarului, 

Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 4 - Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

        Proiect de hotărâre nr. 5 - Secretar general: Raportul secretarului general, Referatul de aprobare al 

primarului, Proiect de hotărâre. 

 

 

cons.jr. CARMEN-ROCSANDA OPRIȘAN 

 


