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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 170  din  16.12.2019  

 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  16.12.2019  în ședinta ordinară a 

Consiliului Local al comunei Gioseni, judeţul Bacău 
 
 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local, a fost convocată de Primarul comunei prin  Dispozitia nr. 318    din  
09.12.2019. 

Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/161din 09.12.2019  si 
convocatorul inregistrat sub nr.  CL/159 din 09.12.2019 .  

Președintele de ședință, dnul Hristea Lucian - Napoleon ,  le urează consilierilor Bun venit !, după care declară 
deschisă ședința Consiliului local, precizând că la ședință participă dl.primar Bernadin Tamaș, dl viceprimar Calara 
Alexandru  și dna secretar general comună Sandu Cristina , precum și  un  număr de 13 consilieri. 

Ședința fiind statutară ,  ca urmare , dl primar urează tuturor bun venit!  
Dl. președinte de ședință  citește  ordinea de zi care este formată din următoarele puncte: 
 
1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 28.11.2019; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local Gioseni, județul Bacău - inițiator primarul comunei; 
 3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea  impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pentru anul 2020 – inițiator primarul comunei ; 
4. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.107 din 

07.01.2005 încheiat cu  dr. Vlad Mariana  ,medic titular al  Cabinet  Medical Individual dr. Vlad Mariana – inițiator 
primarul comunei; 

5.  Proiect de hotărâre   privind  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019  -  inițiator primarul 
comunei; 

6.  Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 

 Se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobată în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință.  
În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare  s-au stabilit următoarele măsuri, prin Dispoziția 

primarului nr. 318 din 09.12.2019, după cum urmează: 

 - aducerea la cunoștința cetățenilor comunei  a ordinii de zi a ședinței Consiliului Local și invitarea 
consilierilor locali la lucrările ședinței  vor fi  realizate  prin grija secretarului general al comunei ; 
 - referatele de aprobare și proiectele de hotărâre initiate de primarul comunei, inscrise pe ordinea de 
zi , precum si  rapoartele compartimentelor de resort vor fi intocmite de personalul din aparatul de specialitate 
al primarului comunei, conform atributiilor specifice, urmând a fi comunicate de îndată secretarilor comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local, prin grija secretarului general al comunei ; 
 - proiectele de hotărâri inscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor locali, în format de hârtie 
sau pe email ,potrivit opțiunilor și se vor afisa pe site- ul primariei pentru ca,  consilierii locali  sa formuleze  și 
să depună amendamente , după caz  ; 
  - secretarii comisiilor de specialitate comunică secretarului general al comunei avizul cu privire la 
adoptarea sau după caz respingerea proiectelor de hotărare , cel mai  târziu inainte de aprobarea ordinii de zi 
a sedintei; 
 - proiectul procesului verbal al ședinței  ordinare a consiliului local din data de 28.11.2019  se va  
transmite consilierilor locali în format de hârtie sau pe email , potrivit opțiunilor ,  pentru a se formula, până la 
ședință, eventuale obiecțiuni. 
 
 Dna secretar precizează că toate materialele aferente ordinii de zi au fost puse la dispoziția dlor consilieri  în 
mape în timp util,  în conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 Apoi , dl. Primar prezintă Informarea privind activitățile desfășurate în luna decembrie  2019, după cum 
urmează: 
 

1. Stadiul investițiilor în comună  
a) modernizare parcul comunal :s-a solicitat prelungirea contractului cu 6 luni și cerere de decontare lucrări , anul 

acesta nu s-a reușit decât scoaterea pavelelor de pe aleile parcului ; 
b) drumurile din comună : am dat ordin de încetare a lucrărilor pe perioada iernii, avem garanție de la guvern că 

PNDL va continua , iar lucrările în derulare se vor finanța și anul următor ; 
c)  anul viitor se pare că se vor finanța sistemele de gaze naturale, înființări  sau  extinderi – PNDL III- noi acum 

lucrăm la ridicările topo pt. gaz metan și sperăm să prindem finanțare . 
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 d) s-au comandat încă 20 de seturi de ghirlande care sunt   deja montate echitabil în toată comună .  
 2. Duminică, 1 decembrie ac. am  sărbătorit Ziua națională, aduce mulțumiri tuturor pentru implicare în 
organizarea sărbătoririi zilei naționale  
 3.  salubritatea – continuă colectarea selectivă , sperăm să țină vremea cu noi ,am curățat de-a lungul DJ , 
urmează să curațăm Blăjoaia, Islazului,  dar încă mai avem de lucrat la mentalitatea cetățenilor . 
 4. face urări de an nou  tuturor în armonie, respect și înțelegere pentru anul viitor, an de alegeri locale . 
 5. mulțumește și copiilor și dnelor profesoare și măicuțelor pentru programul de colinde și urături prezentat la 
începutul ședinței . 
 6) informează consiliul local că s-a încetat prin dispoziția primarului raportul de serviciu al dnei contabil șef ca 
urmare a sentinței definitive în procesul cu SC Conbac SA , dar doamna vrea să conteste dispoziția la instanța de 
contencios  administrativ, cu precizarea că deocamdată nu avem contabil , sperăm să soatem la concurs sau să găsim 
prin transfer un contabil bun;  
 În continuarea  ședinței se discută pct. 1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 28.11.2019; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 28.11.2019 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local Gioseni, județul Bacău - inițiator primarul comunei; 

– proiectul este prezentat de dna secretar general comună  care  prezintă succint modificările aduse organizării  
și funcționării Consiliului local , materializate în regulamentul consiliului local . 
 Se solicită întrebări de către președintele de ședință. 
 Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  pct.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Gioseni, județul Bacău - votat în unanimitate de 
cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

 În continuarea  ședinței se discută pct.3 . Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea  impozitelor si 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020 – inițiator primarul comunei   
 Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  

- precizează că față de anul trecut , s-au mărit doar anumite impozite și taxe cu rata inflației ; 
- din comunicatele existente pe site-urile oficiale ale INS si Ministerului Finantelor Publice, rata inflatiei a fost in  

anul 2018, pozitiva , respectiv 4,6 % fapt pentru care , pentru anul 2020, nivelul impozitelor si taxelor locale trebuie 
indexate cu rata inflatiei.   

- Se stabileste și se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe  
clădiri,a impozitului pe teren şi a impozitului pe  mijloacele de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele 
fizice și juridice până la data de 31.03. 2020. 

- La salubritate , deocamdată este aceeași taxă , dar trebuie să continue colectarea selectivă a deșeurilor  
 Se solicită luări de cuvânt . 
  Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.3 Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea  impozitelor si 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la 
ședință. 

Se trece la pct.4 Proiect de hotărâre   privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune 
nr.107 din 07.01.2005 încheiat cu  dr. Vlad Mariana  ,medic titular al  Cabinet  Medical Individual dr. Vlad Mariana – 
inițiator primarul comunei; 

 Dl primar informează că dna dr. Vlad Mariana  a împlinit zilele acestea 30 de ani de activitate medicală la 
comuna Gioseni. 

În baza cererii  nr. 5131 din 26.11.2019 , depusă  de către dna dr. Vlad Mariana , prin care se solicită prelungirea 
duratei contractului de concesiune pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, deoarece contractul de concesiune 
ajunge la termen la 31.12.2019, este necesară prelungirea contractului de concesiune pentru Cabinet  Medical Individual 
dr. Vlad Mariana , mai ales fiind vorba de sănătatea locuitorilor comunei . 

Se solicită luări de cuvânt . 
Dl. Păduraru Paul  – consilier local  
- Solicită ca , cabinetul să aibă program de funcționare și după – amiaza, sunt copii care au nevoie de  

adeverințe medicale , iar dimineața sunt la școală - aceeași propunere are și dl consilier Bașcândură Marinică. 
 Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  pct.4 . Proiect de hotărâre   privind  aprobarea prelungirii duratei 
contractului de concesiune nr.107 din 07.01.2005 încheiat cu  dr. Vlad Mariana  ,medic titular al  Cabinet  Medical 
Individual dr. Vlad Mariana - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2019 – initiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- Prezintă proiectul de hotărâre și anexa întocmită de biroul contabilitate ; 
- Prin proiectul de hotărâre se repartizează suma primită de la Guvern pentru întocmirea documentație  la  

înființare gaz metan în comună. 
Se solicită luări de cuvânt . 
Nefiind înterpelări , se supune la vot pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  

local pe anul 2019   - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 La punctul Diverse au luat cuvântul : 

Dna Patrașc Alexandra – consilier local 
- Solicită pentru cetățenii din Manciu , racordarea la apă și canal , răspunde dl primar că depinde de bugetul  

comunei din anul 2020, noi vom încerca să racordăm cetățeni de pe străzile Mioriței, Manciu, Alexandroaia, Cizmarului  
( care au refuzat initial ) . 
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Dna Petrina Iustina – consilier local  
- Solicită să fie făcut și vechiul canal  
Dl Chicea Valerian – consilier local 
- Întreabă de proiectul cu gradinița nouă ; 
- Consideră că certăm copii deoarece  aruncă hârtiile pe jos , dar nu avem coșuri de gunoi în comună ; 
- Propune să găsim o formă de distracție ( club ) pentru tinerii din comună, altfel merg în baruri și fac  

scandaluri . 
- Canalizarea la Valea Blăjoaiei , s-a colmatat șanțul; 
Dl Bernadin Tamaș - primarul comunei  
- Nu am abandonat ideea de construire a unei grădinițe cu program prelungit  , prin proiectul de rețea școlară,  

anul următor vor fi 5 grupe , una dispare , deoarece sunt mai puțini copii. 
- Se poate construi și un cămin cultural ; 
Dl. Bașcândură Marinică - consilier local  
- Solicită trotuare în partea de nord a comunei , răspunde dl primar că depinde de bugetul de anul viitor ; 
- Pentru construcția capelei ortodoxe, răspunde dl primar că nu au apărut normele la atestarea domeniului  

public și privat din codul administrativ. 
 Dl. Budău Neculai – consilier local  

- Atrage atenția despre focarul de infecție la Pașcu ; 
- Canal la Remus – răspunde dl primar că am câștigat procesul , dar mai este o cale de atac la Stoleru  
Dl Boncu Petru – consilier local  
- Întreabă dacă suma aprobată pentru reabilitarea parcului comunal rămâne aceeași , răspunde dl primar că   

se vor monta pavelele din nou pe alei , vom pune borduri , vom capta apa   
Dl Bernadin Tamaș - primarul comunei  
- Urează tuturor:   La mulți ani 2020 !!! 
 
Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință propune închiderea ședintei, drept pentru care s-a 

încheiat prezentul proces verbal. 
  

 
 

Președinte de ședință 
Consilier,       Secretar general comună  
  

               Hristea Lucian – Napoleon                                                                 Cristina Sandu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC/1ex. 


