CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONICENI
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 20.08.2021
Consiliul local al comunei Oniceni, s-a întrunit în şedinţă ordinară, astazi 20.08.2021.
În sală au fost prezenţi primarul comunei, preşedintele de şedinţă , viceprimarul şi secretarul
general al comunei , membrii consiliului local participând telefonic.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 290 din 13.08.2021, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare nr.43 de modificare si completare a HCL nr.6/29.01.2021 privind
aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oniceni, județul
Neamt, pentru anul 2021.
2.Proiect de hotarare nr.44 privind aprobarea investitiei Lucrari de eficientizare a
iluminatului public stradal in comuna Oniceni, jud.Neamt, a serviciilor de consultanta in
management pentru obtinerea finantarii si implementarii proiectului si a serviciilor de proiectare
faza SF/DALI si faza proiect tehnic aferent investitiei.
3. Proiect de hotarare nr.45 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare
pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Oniceni-Neamt in conformitate cu
organigrama si statul de functii al Primariei Oniceni.
Sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri aleşi, doi fizic iar ceilalţi 11(unsprezece), prin mijloace
electronice sau telefonic, conform regulamentului Consiliului local,domnul preşedinte deschide
şedinţa, dând citire ordinii de zi.
În continuare, domnul primar discută telefonic cu fiecare dintre cei 11 consilieri locali
prezentând ordinea de zi şi solicitând amendamente sau completări la proiectele puse în discuţie pe
ordinea de zi.
Supusă aprobării Consiliului, ordinea de zi este aprobată cu votul pentru al unanimităţii
consilierilor prezenţi.
Doamna secretar general arată că procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 03.08.2021, a
fost prezentat consiliului local spre studiere si aprobare in format letric odata cu prezentarea proiectului
de hotarare.
Arată că în conformitate cu art. 228 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, domnii consilieri in cazul in care au un interes patrimonial cu privire la prezentul proiect
de hotărare, trebuie să se abţină de la vot.De asemenea aduce la cunostinţă faptul că proiectul de hotărâre
a primit aviz pozitiv din partea celor 3 comisii de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului
local, avizele fiind prezentate de către preşedinţii comisiilor, anterior începerii prezentei şedinţe.
Domnul TICU STELICA, preşedintele de şedinţă ales, prezintă ordinea de zi.
Comisiile de specialitate ale consiliului local, acordă aviz favorabil, aviz prezentat secretarului
general al comunei, anterior de către presedintele acestora.
Domnul preşedinte al şedinţei, dispune apelarea consilierilor locali, apelul telefonic fiind înregistrat după
cum urmează:
1.Domnul Ţuţu Sorin
A primit materialele de şedinţă.
Domnul Ţuţu Sorin declară că votează pentru aprobarea primului proiect pe ordinea de zi, modificarea
coeficientilor de salarizare, daca vor fi efectuate modificarile proiectului de hotarare si anume in tabel, la
pozitia 1, va trebui inscrisa functia de Sef serviciu SVSU, corespondenta referentului de specialitate 1 A,
iar la pozitia 4 agent de paza sa fie rectificata greseala privitor la corespondenta coeficientului cu salariul
de baza.

De asemenea mentioneaza dumnealui ca nu este de acord cu cresterea salariala a functiei de agent de
paza.
Domnul primar sustine faptul ca depunerea diplomei de liceu de catre domnul Vacaru Viorel, nu aduce cu
sine cresterea salariala si ca aceasta crestere se face doar ca urmare a absolvirii unei universitati, prin
promovarea salariatului de la studii medii la studii universitare.
Modificarea tabelului personalului contractual a fost solicitata ca urmare a demisiei domnului Moisei
Constantin si a preluarii atributiilor dumnealui de catre domnul Lupu Gheorghe.
In cazul in care proiectul va fi modificat, domnul Tutu Sorin a afirmat ca voteaza pentru la primul punct
al ordinii de zi.
La punctul 2 al ordinii de zi, dumnealui sustine ca voteaza impotriva deoarece nu este nevoie de
imbunatatirea iluminatului in comuna, fiind deja un iluminat destul de performant.
Domnul primar raspunde ca se doreste implementarea unui sistem performant care sa economiseasca
energie, reducand intensitatea intre anumite ore in care circulatia vehiculelor si a pietonilor este aproape
inexistenta. Acest proiect va fi implementat prin intermediul fondurilor europene, cheltuielile de la
bugetul local fiind minime.
La punctul 3 al ordinii de zi, declara ca voteaza pentru, dar cu recomandarea ca si angajatii primariei sa
cunoasca atributiile din regulamentul de organizare si functionare si sa le respecte. Voteaza pentru si in
privinta procesului verbal al sedintei anterioare.
1.Domnul Pătraşcu Neculai, declară că a primit materialele de şedinţă.
La amendamentul propus de catre domnul Tutu voteaza pentru.Studiind proiectele de hotărâre votează
pentru la toate de pe ordinea de zi precum si pentru procesul verbal al sedintei extraordinare din
03.08.2021.
2.Domnul Cepreagă Ştefan, a primit materialele de şedinţă. Nu are modificări sau completări de adus
proiectelor de hotărâre.Este de acord cu modificarile cerute de catre domnul Tutu Sorin, la proiectul
nr.43. Votează cu DA la toate cele 3 proiecte inclusiv pentru procesul verbal al sedintei precedente.
4.Domnul Bechean Petrică, a primit materialele de şedinţă.Declara ca voteaza impotriva la punctul 1 si
2 pe ordinea de zi. Sistemul de iluminat fiind foarte bun in comuna, fiind necesare alte investitii.Voteaza
pentru, la punctul 3 al ordinii de zi inclusiv pentru procesul verbal al sedintei anterioare.
5.Domnul Berza Didică, a primit materialele de şedinţă.
Este de acord cu propunerea domnului Tutu Sorin şi votează pentru proiectele de hotărâre si pentru P.V.
al sedintei anterioare.
6.Domnul Vântu Gabriel, a primit materialele de şedinţă.
Este de acord cu propunerea domnului Tutu Sorin şi votează pentru proiectele de hotărâre si pentru P.V.
al sedintei anterioare.
7.Doamna Burlacu Catinca, a primit materialele de şedinţă, nu are modificări sau completări de adus
proiectelor de hotărâre. Este de acord cu propunerea domnului Tutu Sorin de modificare a tabelului la
proiectul nr 43.
Votează pentru la cele 3 proiecte inclusiv pentru PV al sedintei extraordinare din 03.08.2021.
8.Domnul Bechean Dorel, este de acord cu propunerea domnului Tutu Sori. Voteaza pentru la cele 3
proiectele de hotărâre .Votează Da inclusiv pentru PV al sedintei anterioare.
9.Domnul Cocea Claudiu, nu are modificări sau completări de adus proiectelor de hotărâre.Este de acord
cu modificarea adusa de catre domnul Tutu Sorin. Votează cu DA la cele 3 proiecte inclusiv pentru
procesul verbal al sedintei trecute.
10.Domnul Alinei Vasile, , nu are modificări sau completări de adus proiectelor de hotărâre.
Este de acord cu propunerea domnului Tutu Sorin. Votează pentru atat la cele 3 proiecte cat si la PV al
sedintei anterioare.

11.Domnul Roşu Dumitru, viceprimar, considera pertinente modificarile solicitate de catre domnul Tutu
Sorin la primul proiect de hotarare.Voteaza pentru. Nu are alte modificări sau completări de adus
proiectelor de hotărâre.Este de acord cu acestea. Votează cu DA inclusiv pentru procesul verbal al
sedintei anterioare.
12.Domnul Ţicu Stelică, preşedinte de şedinţă nu are modificări sau completări de adus proiectelor de
hotărâre.Este de acord cu propunerea domnului Tutu Sorin.Voteaza pentru la toate cele 3, cu modificarile
aduse proiectului nr.1 pe ordinea de zi. Votează cu DA inclusiv pentru procesul verbal al sedintei
anterioare.
13.Doamna Cepreagă Monica-Ana, nu are modificări sau completări de adus proiectelor de
hotărâre.Este de acord cu acesta în forma prezentată, inclusiv cu amendamentul adus de catre domnul
TUTU Sorin.Votează cu DA inclusiv pentru procesul verbal al sedintei anterioare.
În finalul şedinţei domnul preşedinte aduce la cunoştinţă faptul că proiectele de hotărâre au întrunit
urmatoarele voturi:
-Proiectul de hotarare nr.43 de modificare si completare a HCL nr.6/29.01.2021 privind aprobarea
salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oniceni, județul Neamt, pentru
anul 2021 -12 voturi pentru si unul impotriva in persoana domnului consilier local Bechean Petrica.
-.Proiectul de hotarare nr.44 privind aprobarea investitiei Lucrari de eficientizare a iluminatului public
stradal in comuna Oniceni, jud.Neamt, a serviciilor de consultanta in management pentru obtinerea
finantarii si implementarii proiectului si a serviciilor de proiectare faza SF/DALI si faza proiect tehnic
aferent investitiei.-11 voturi pentru si doua impotriva in persoana domnilor consilieri Tutu Sorin si
Bechean Petrica.
. Proiect de hotarare nr.45 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru
aparatul de specialitate al primarului Comunei Oniceni-Neamt in conformitate cu organigrama si statul de
functii al Primariei Oniceni- a intrunit 13 voturi din 13.
Nemaifiind alte discuţii, s-au declarat inchise lucrările şedinţei ordinare de consiliu local din data de
20.08.2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŢICU STELICĂ

SECRETAR GENERAL,
VĂTAVU LAURA-VALENTINA

