PROCES VERBAL
Incheiat astazi 17.01.2020,in sedinta Ordinara a Consiliului Local Oniceni

La sedinta sunt prezenti 11(unsprezece) consilieri din totalul de 13 care compun Consiliul Local
al comunei Oniceni,fiind intrunite astfel prevederile OUG 57/2019 ale codului administrativ, privind
prezenta majoritatii consilierilor locali in functie.Sedinta este legal constituita.
Se face prezenta nominala a consilierilor locali si se constata ca lipsesc:
-Bechian Petrica absent nemotivat
-Cepreaga Stefan absent motivat, in baza cererii nr.245/16.01.2020, fiind plecat in strainatate pana in
luna februarie 2020.
Domnul presedinte, Berza Didica, deschide sedinta, dand citire ordinii de zi cu toate cele 4 puncte.
Supus la vot se aproba ordinea de zi in unanimitate de voturi.
Sedinta ordinara a fost convocata de domnul primar Bogdan-Ioan Duminica pe baza Dispozitiei
nr.7 din 10.01.2020 si de doamna secretar Vatavu Laura V. pe baza convocarii scrise nr.142 din data de
10.01.2020,conform OUG 27/2019 privind codul administrativ.
In convocare a fost specificata data,ora,locul desfasurarii precum si ordinea de zi propusa a se
discuta conform prevederilor legale.
Lucrarile sedintei sunt publice,secretariatul sedintei fiind asigurat de d-na Vatavu LauraValentina,secretarul gen. al comunei Oniceni.
Lucrarile sedintei sunt conduse de catre dl.consilier local Berza Didica..
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare asupra caruia nu sunt formulate
obiectiuni si care este aprobat in unanimitate de voturi.
Toti consilierii au primit in mape,ordinea de zi precum si celelalte materiale conform
prevederilor legale.
Este prezentata ordinea de zi de catre presedintele de sedinta domnul Alinei Vasile.
Intrebari si interpelari
Se consulta Consiliul Local cu privire la alte probleme de inclus pe ordinea de zi a sedintei.
Intrucat alte propuneri de modificare a ordinii de zi nu sunt,presedintele de sedinta prezinta
ordinea de zi:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea anularii unor debite restante din amenzi pentru defunctii
Ababei Vasile si Moisei Ioan.
2.Proiect de hotarare privind renuntarea la postul de Administrator public si infiintarea unui nou
compartiment” Juridic”, cu un post de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent.
3.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei,i a Statului de functii si a regulamentului de
Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Oniceni.
4.Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din aparatul de specialitate
al primarului Oniceni, in conformitate cu HG 935/13.12.2019.

PUNCTUL 1.
1. .Proiect de hotarare privind aprobarea anularii unor debite restante din amenzi pentru defunctii
Ababei Vasile si Moisei Ioan.

Domnul Presedinte da citire proiectului de hotarare privind anularea debitelor din amenzi
pentru defunctii Ababei Vasile si Moisei Ioan, prezentand certificatele de deces si situatia existenta a
amenzilor si anexele la acest proiect.Se studiaza documentele anexate si se pune in discutia consiliului
acest proiect.
Comisia de specialitate a consiliului local, da aviz favorabil.
Nefiind discutii pe tema prezentata, se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotarare se aproba in
unanimitate de voturi.
PUNCTUL 2
2.Domnul presedinte Berza Didica, da citire la al doilea proiect de hotarare , privind renuntarea la postul
de Administrator public si infiintarea unui nou compartiment” Juridic”, cu un post de consilier juridic
clasa I, grad profesional asistent.
Comisia de specialitate a consiliului local a dat aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Domnul presedinte da citire proiectului de hotarare dupa care domnul primar expune motivele pentru
care se impune aprobarea acestuia si anume faptul ca la nivelul institutiei apar din ce in ce mai mult
documente juridice de raspuns, cereri de chemare in judecata , intampinari in instant etc.
Avand in vedere ca nu sunt discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot si se aproba in
unanimitate de voturi acest proiect de hotarare.

PUNCTUL 3.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a
regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Oniceni.
Domnul presedinte Berza Didica, citeste proiectul de hotarare asa cum a fost formulat iar domnul
primar expune motivele care au dus la initierea acestui proiect si anume ca prin aprobarea proiectului
de hotarare anterior in care se doreste infiintarea compartimentului juridic, este necesara modificarea
organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de
specialitate al primarului.
Comisia de specialitate a consiliului local a dat aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Avand cuvantul pentru discutii domnul Tutu Sorin considera necesar ca sa fie scris expres in hotarare
care organigrama se modifica(din ce data).Domnul Duminica Ioan considera pertinent atentionarea
acestuia si de luat in consideratie.
Avand in vedere ca nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot si se aproba in
unanimitate de voturi acest proiect de hotarare.

PUNCTUL 4.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al
primarului Oniceni, in conformitate cu HG 935/13.12.2019.
Domnul Berza Didica, presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare asa cum a fost el formulat
apoi domnul primar explica ca in conformitate cu HG 935/13.12.2019 si cu OUG 1/06.01.2020, se
impune aprobarea salarizarii pentru anul 2020.
Domnul viceprimar ia cuvantul pentru a spune ca proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei de
specialitate a consiliului local.
Avand in vedere ca nu sunt discutii pe marginea acestui proiect ,se supune la vot si se aproba in
unanimitate de voturi acest proiect de hotarare.
Nemaifiind alte intrebari sau interpelari si intrucat a fost epuizata ordinea de zi,se declara
sedinta inchisa drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal .

Presedinte de sedinta,
Berza Didica

Intocmit,
Secretar General,
Vatavu Laura Valentina

