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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
72 DIN 02.03.2023 

 

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

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti din data de 28.02.2023 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat în ȘEDINȚA ORDINARĂ prin Dispoziția 

primarului nr. 20/23.02.2023, 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 

IANUARIE 2023. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.  

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2023 – 2024.        

                                                                                               Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna 

Oncești, Județul Bacău”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

                                                                                                Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar.   

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2023, la 

nivelul U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău. 

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 31.01.2023, 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  

nou-ales Vraciu Constantin, 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 privind 

aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de 

învățământ din Comuna Oncești, Județul Bacău, pentru luna IANUARIE 2023. 

         Dna secretar aduce la cunoștință consilierilor locali că pentru luna noiembrie a fost solicitată 

suma de 2.143 lei pentru cheltuielile cu naveta cadrelor didactice. 

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

aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2023 – 2024.    
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         Dna secretar aduce aminte consilierilor locali că în decembrie 2022 a fost transmis Proiectul 

aprobat pentru organizarea Rețelei Școlare, iar prin  Adresa nr. 11569/20.02.2023 Inspectoratul Scolar 

Judetean Bacau a comunicat acordarea AVIZULUI CONFORM în urma căruia trebuie adoptată 

hotărârea de către Consiliul Local.          

         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 Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna Oncești, Județul Bacău”, prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență. 

         Dl viceprimar explică faptul că a fost trimisă cererea pentru proiect la I.S.J. Bacău, pentru a primi 

Avizul favorabil în vederea continuării proiectului și a implementării acestuia. 

         Dl viceprimar menționează că valoarea totală a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Oncești, Județul 

Bacău”, este în cuantum de 756.720,01 lei cu TVA inclus, din care: valoarea aferentă cheltuielilor 

eligibile din PNRR în cuantum de  605.899,17 lei și valoarea TVA eligibilă aferentă acestor tipuri de 

cheltuieli în cuantum de 115.120,84 lei;  valoarea aferentă cheltuielilor neeeligibile  în cuantum de 

30.000 lei și valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeeligibile  în cuantum de 5.700 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 patrulea al Ordinii de zi. 

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

aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2023, la nivelul U.A.T. – Comuna Oncești, 

Județul Bacău. 

         Dl viceprimar explică consilierilor local ice cuprinde Programul achizițiilor publice pentru anul 

2023, respectiv: 

         - Achizitie buldoexcavator pentru dotarea SVSU, Comuna Oncești, Judetul Bacau; 

         - Dotarea cu mobilier, materiale didctice si echipamente digitale a unitatilor de intatamant 

preuniversitar din Comuna Oncesti, Judetul Bacau; 

         - Modernizare drumuri de interes local in Comuna Oncesti, Județul Bacau; 

         - PROIECTARE SI EXECUTIE infiintare retea de alimentare cu apa in Comuna Oncesti, Județul 

Bacau. 

         Dl consilier Ivan întreabă ce înseamnă acest Program, iar dl viceprimar raspunde că, în 

conformitate cu prevederile legale, Planul de achiziții trebuie aprobat în fiecare an şi cuprinde 

totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă 

intenţionează să le atribuie în decursul anului următor. 

         Nemaifiind 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 ultimul punct al Ordinii de zi: ,,Diverse”.  

         Dna consilier Dimofte propune înfiintarea unei Asociații culturale, spunând că este dispusă să se 

intereseze în ce condiții se poate organiza, implicându-se în acest sens cu tot ce este nevoie, deoarece 

este dedicată copiilor din Comună. 

         Dl consilier Hîncu spune că este o mare problemă cu câinii vagabonzi, lucru susținut și de dna 

Dimofte care propune să se organizeze o ședință cu oamenii din sat prin care să li se aducă la 

cunoștință să nu mai lase câinii în afara curții sau să-i abandoneze.          

         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, 

            VRACIU CONSTANTIN                                    OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


