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HOTĂRÂRE      
privind aprobarea  

Programului de gospodărire şi înfrumuseţare al Comunei  Gioseni, Judetul  Bacău, pe anul 2020 
 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de  30.04.2020; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare a primarului comunei Gioseni, judetul Bacau  nr. CL/110 din 19.03.2020; 
- raportul de specialitate al viceprimarului comunei, nr. CL/109 din 19.03.2020,prin care se motivează 

în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
            - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Gioseni, înregistrate sub nr. CL/178/179/180 din 30.04.2020; 

- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 112 din 19.03.2020; 
     În baza prevederilor: 

 -  art.18 alin.(1)  și 24 din O.G. nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2002 ; art.70 din OUG nr.195/2005  privind protectia 
mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor ,republicată; 
ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile 
ulterioare;   ale O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180 / 2002,cu 
modificările şi completările ulterioare; Legii-cadru  nr.195/2006  a descentralizării, cu modificările și 
completările ulterioare; art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată;  

  În temeiul  art.129 alin.(2) lit.d) ,alin.(7) lit.i), j),n), ale art.139 alin.(3) lit.a) și ale art.196 alin.(1) 
lit.a), art.197 alin.(1),(2),(4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Programul de gospodarire şi înfrumuseţare al comunei Gioseni, judeţul  Bacău pe  
anul 2020, conform Anexei nr. 1 , parte integrantă din prezenta hotărare. 

Art.2.Se aprobă Planul de acțiuni  și  lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020, conform Anexei 
nr. 2 ,parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se nominalizează viceprimarul comunei , persoanele indicate în anexă 
şi  personalul  angrenat  în  activitatea de  gospodărire  comunală. 

Art.4.Prin grija secretarului general al comunei , prezenta hotărâre  se comunică Prefectului Județului 
Bacău , primarului și  viceprimarului comunei , persoanelor nominalizate și spre cunoștință  publică, în conditiile 
legii. 
 

Președinte de ședință 
Consilier,       

              Mihăeș Ianoș Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 18 
din   30 aprilie  2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  13  voturi ,,pentru”  din  13  consilieri prezenți. 
Red.SC/2ex. 
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       Anexa nr. 1  

la HCL nr. 18/30.04. 2020 
 
 

PROGRAM DE GOSPODĂRIRE ŞI ÎNFRUMUSEŢARE A 
LOCALITĂŢII  GIOSENI,  JUDEŢUL  BACĂU, PE ANUL 2020 

 
 

A. Ecologizare si Protectia mediului 
 

Pentru mentinerea viabilă a stării de curatenie, pe raza   comunei , Primaria își  propune următoarele 
măsuri: 

a) In baza unui grafic se vor ecologiza zonele unde au fost depozitate în mod necontrolat deseuri 
(vegetale, PET-uri, hartie, sticla, etc.)  , adică  pășunea  comunală  cât  și  albiile  pâraielor  Blăjoaia  si  
Alexandroaia; 

- șanturile de pe soseaua  judeteană  de  la  intrare  până  la  mănăstire; 
- zona   Coasta  velniței  la  Gradinita  Nord ; 
- zona   Dealul  Bradului   cu  parcul  Comunal; 
- zona    Blajoaia  cu  terenul de  sport; 
- zona   din  spatele  Bisericii penticostale  de pe  canal; 
- zona podului  Rebegea; 
- zona podului  Alexandroaia; 
- zona podurilor   de pe  Blajoaia  de la  Nistor  si  Cojocaru. 
b) Ecologizarea căilor de comunicatie si a cursurilor de apa: 
- se va ecologiza cursul de apa al   pârâului   Blăjoaia , pe ambele maluri de  la   izvor până la vărsare  

în  raul  Siret; 
- se va ecologiza cursul pârâului Alexandroaia  pe  întregul  curs  până la varsare. 
c) Colectarea gunoiului stradal va fi urmărită, în sensul că  preluarea să se efectueze la  fiecare  

locuinta de personalul incadrat la Legea nr.416/2001, care va fi utilizat la  activitatile  de  salubrizare  a  
localitatii.  

d) Respectarea de către S.C. SOMA  S.A. a graficului de ridicare a gunoiului menajer de la populaţie, 
operatori economici, instituţii publice; 

e) Continuarea acţiunii de colectare selectivă a deşeurilor în anul 2020 cel puţin punctele stabilite de 
comun acord cu S.C. SOMA  S.A. prin strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilitate publică (conform H.G. 246/2006); 

f) Extinderea colectării gunoiului menajer pe toate străzile unde au acces maşinile de colectat şi 
dotarea cu europubele a abonaţilor  si  a  celor  care  au  refuzat ; 

g) Obligaţiile şi responsabilitatile persoanelor fizice şi juridice cu privire la colectarea selectivă a 
deşeurilor (PET, hârtie, sticlă, metal): 

- să depoziteze deşeuri pe tipuri de sortimente în recipiente puse la dispoziţie conform inscripţionării / 
culorii destinate acestora; 

- să nu depoziteze în preajma recipientelor destinate colectări selective alte tipuri de deşeuri; 
h)Verificarea în teren și obligarea operatorilor economici de a încheia contracte cu SC.SOMA S.A. și 

de a detine eurocontainere sau europubele, la punctele de lucru unde își desfasoara  activitatea.  
                                                                                                  

Termen: 15.05. 2020 
Răspunde:   Viceprimarul comunei şi Consilierii  de  zonă  

  
B. Întreţinere  drumuri  sătesti  şi străzi 

 
a) Se vor verifica  şi dacă  se impune  se  vor reabilita cu covor asfaltic străzile  principale, iar  celelalte   

drumuri  satesti  vor  fi  balastate; 
b) Întreţinerea şi repararea , podurilor, podeţelor;  
c) Se vor executa lucrările de aducere la profil a rigolelor şi curăţirea acestora de noroi, pământ, iarbă, 

acolo  unde  este  necesar  se  vor  executa  lucrari de  sapare  a  santurilor; 
d) Se vor executa lucrari de defrișarea vegetatiei crescute necontrolat pe islazul  comunal, in parcul    

comunal   si  pe  albiile pârâielor; 
e) În baza programului de reparaţie  drumuri  sătesti și străzi, se vor executa  balastări  ale drumurilor  

sătesti  în  special  a  celor  mai  mult  circulate,  după  o  verificare  prealabilă. 



C. Întreţinere zone verzi 
 

a) Se vor executa lucrari de întreţinere la zonele verzi noi create pe zone în lungul  drumului  judetean  
DJ 252B  în  parcul  comunal, la grădinite, biserici  şi alte institutii; 

b)Se vor  toaleta  arborii din preajma  liniilor  electrice  cat şi  cei  din parcul  comunal  care  prezinta 
pericol; 
  În parcul  Gioseni  şi zonele verzi, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate, se  vor executa lucrări 
de plantarea  a pavelelor  dispărute, înlocuirea  trandafirilor  uscati   sau  dispăruţi  cat  si  p lantarea  de   flori  
cu  ajutorul  scolii. 

c) Repararea si vopsirea bancilor amplasate in parcul   comunal . 
d) Amenajarea si intretinerea locurilor de joaca ale copiilor din: parcul  Gioseni  şi  de  la Casa  

Tineretului, crearea unori  noi locuri de joaca la centrul comunei la  Gradinita  si  la locuitorul  Jitaru  Vladimir -
Vlaica  

e) Intretinerea arbustilor si pomilor prin cosmetizarea coroanelor in  special in  dreptul  cablurilor 
electrice ,varuirea  acestora si indepartarea uscaturilor. Plantarea  de   pomi  pe  zone  dealungul  DJ  252B cât  
şi  în parcul  comunal  plantarea  de  noi  arbori . 

f) Mentinerea in stare de functionare a iluminatului  stradal, prin firma specializata in acest domeniu. 
 
           Termen: 15.05.2020  
    Raspunde:  Viceprimarul comunei,  Directorul scolii şi  Consilierii de  zonă   

 
D. Întreţinerea cimitirelor  comunei  

 
Actiunea  va  fi  coordonata  din  iniţiativele  comitetelor bisericesti.  
a) Pastrarea  curăteniei  la  Monumentele  Eroilor   comunei  şi  zugrăvirea  edificiilor , dacă este cazul; 
b) amplasarea  de pubele la cimitir pentru perioada cand se face curăţenie la  morminte cu  precădere 

înaintea   sarbatorilor  de  pomenire  a  mortilor.  
Termen: anul 2020 

 
II. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 

a) Imbunatatirea activitatii de transport in comun conform Normelor legale in vigoare si monitorizarea 
firmei ce detine licenta de transport; 

b) Verificarea firmei concesionare a transportului public din autogara Bacau, cu privire la numarul 
necesar de  autobuze  si  corelarea  programului conform necesitatilor; 
 
III. PREGĂTIREA ISLAZULUI PENTRU PĂŞUNAT ŞI GOSPODĂRIRE EFICIENTĂ 
 

În luna aprilie  înaintea  invoirii  animalelor  la  pasunat  se   va   finaliza   fertilizarea  cu  ingrasaminte  
chimice  a   parcelelor   concesionate  urmând  ca  printr-o  actiune bine  organizata  sa  se  igienizere islazul  
comunal   prin  strangerea  gunoaielor  si  neutralizarea  depozitelor  de  gunoaie  improvizate in iarna. 
Concomitent  vor  fi  distruse  musuroaiele  si  nivela   gropile  din  care  au  fost  extras  balastu.  
 

Termen: 1.05.2020                                                                                           
Raspunde: Viceprimarul comunei  si  chiriașii suprafetelor  de pășune  

Chiriașii care nu-si  vor curața  suprafetele  de  pasune  închiriate  li  se vor  rezilia  contractele  de 
inchiriere. 
 
IV. ILUMINATUL PUBLIC 
Contractul   de service pentru iluminatul public va fi asigurat în anul 2020 de către o firma specializata în 
domeniu; 
Prin contract se va stabili perioada /interventie , ori de cate ori situatia o impune. 
 

Răspunde :Viceprimarul comunei 
 
V. REABLITARE DISTRIBUIRE APA POTABILA SI CANALIZARE 
Se  va  urgenta  predarea  sistemului de  alimentare  cu  apa   catre  CRAB  pânâ  atunci  muncitorii   din  
sistem   vor  urmării  urmatoarele:  

a) interventia operativa la evenimentele produse la conductele de apa si canalizare; 
b) inlocuirea retelelor de distributie a apei potabile unde sunt degradate; 
c) lucrari de reabilitare in statia de epurare; 
d) reabilitare canalizare existenta (inlocuirea conductelor unde nu se poate prelua debitul; 
e) completarea operativa cu capace acolo unde au fost  furate  si  verificarea  tuturor   canalelor  
f) urmarirea racordarii la reteaua de canalizare a tuturor locuitorilor pe ale caror  strazi s-au terminat 

lucrarile de canalizare. 



 
VI. OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE, ALE OPERATORILOR ECONOMICI SI ALE AUTORITATILOR 
ADMINISTRATIEI PUBLICE    
 
 Să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară  activitatea prin efectuarea de lucrări de 
reparaţii, amenajări şi alte lucrări  specifice. 
a) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a 
faţadelor imobilelor in care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţirea şi zugrăvirea periodică a 
acestora; 
b) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe 
care le deţin, precum şi pe alte căi de acces; 
c) să asigure igiena imobilelor şi incintelor deţinute sub orice formă, prin activitatea de curăţenie, dezinfecţie şi 
deratizare; 
d) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile; 
e) să efectueze şi să menţină curatenia trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a drumului, in dreptul 
imobilelor şi  incintelor în care îşi desfăşoară activitatea; 
f) se încheie contracte de salubrizare cu unitatea de salubritate (dacă nu au până în prezent); 
 
VII. OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR  
 
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a 
curţilor şi împrejmuirilor acestora; 
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, terminarea şi zugrăvirea 
periodică a acestora. În acest sens consilierii  locali   vor fi repartizaţi pe străzi pentru verificare, stabilirea de 
măsuri  legale cu termen de realizare; 
c) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor. Se au în vedere instalaţiile de apă, canal, fose 
septice, etc; 
d) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul 
gospodăriei. De asemenea sunt obligate să întreţină şanţurile din dreptul proprietăţii sau locuinţelor; 
e) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulate, în parc,la locuri de joacă pentru copii sau în alte locuri publice; 
f) depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor se  face  numai în locurile special amenajate; 
g) nu  se  admite  depozitarea de materiale pe partea carosabilă sau trotuare; 
h) toţi locuitorii comunei sunt obligaţi să încheie  contracte de salubrizare şi să plătească prestaţiile efectuate. 
Măsurile se vor populariza  prin  aducerea  la  cunostinta  publica  a  prezentului  program . 

 
 

    PRIMAR,          
TAMAŞ BERNADIN  
 
                  

                                                                                                                              Întocmit 
Viceprimar,  

                                                                                                    Calara Alexandru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.Sc/2ex 
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       Anexă nr. 2   
la HCL nr.18 din 30.04. 2020 

 
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim 

garantat, pentru anul 2020 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri 
întreprinse 

Termen de  
realizare 

Resurse Responsabil 

 
1. 

Lucrări de întreţinere a 
zonei centrale şi a 
spaţiilor din domeniul 
public 

Parcurgerea 
suprafeţelor de 
spaţii verzi, 
strângerea cu mâna 
sau grebla şi 
colectarea în saci a 
diferitelor materiale 
ca: hârtie, peturi, 
crengi şi alte deşeuri 
existente 
 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
Viceprimar 

 
2. 

Lucrări de ecologizare 
manuală pe  malul 
apelor   

Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Chicea  Pavel 
Muncitor apa  

3. Întreţinerea şanţului si 
dirijarea apelor pluviale 
de pe DJ 252.B  si alte  
drumuri  satesti 

Dirijarea apelor 
oprite în gropi de pe 
urma precipitaţiilor 
în şant; Curăţirea 
şanţurilor de 
vegetaţie, 
îndepărtarea 
gunoaielor, mâlului, 
asigurarea debitului 
necesar. 
 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
Viceprimar și 
consilierii de  zona  

4. 
 

Lucrări de primăvară în 
zona centrală, instituţii 
publice  si  parcul 
comunal  

Întreţinerea 
acostamentelor a 
spaţiilor verzi, prin 
îndepărtarea 
resturilor vegetale a 
gunoaielor si 
trnsportul acestora 
in locuri special 
amenajate; 
Plantarea de arbuşti, 
flori etc. 

Martie-
aprilie-mai 

Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
viceprimar  si 
Consilierii de  
zona  

 
5. 

Lucrări de întreţinere a 
spaţiilor verzi aflate în 
incinta instituţiilor 

Curăţarea copacilor, 
văruirea acestora, 
îndepărtarea 
resturilor vegetale şi 
transportul lor în 
locuri special 
amenajate; 
Întreţinerea 
gardurilor şi 
curătirea  parcului, 
cosirea  ierbei. 
 

Martie-
aprilie-mai 

Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
viceprimar și  
consilierii din zonă  



 
6. 

Lucrări de întreţinere a 
spaţiilor publice 

Curăţarea copacilor, 
văruirea acestora, 
îndepărtarea 
resturilor vegetale şi 
transportul lor în 
locuri special 
amenajate;  

Martie-
aprilie-mai 

Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
Viceprimar 

7. 
 

Lucrări de curăţare a 
vegetaţiei aflate pe 
marginea drumului 
judeţean şi comunale 
de pe raza comunei  
Gioseni 

Curăţarea şanţurilor 
de vegetaţie 
îndepărtarea 
gunoaielor, plantare 
de arbori şi 
întreţinerea celor 
existenţi. 

Mai-iunie-
iulie-august 

Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
Viceprimar 

9. Ajutor la lucrările de 
întreţinere la 
gospodăriile 
persoanelor vârstnice şi 
bolnave  

Îngrijire curţi,  clădiri Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
Viceprimar 

10. Lucrări de întreţinere şi 
curăţenie în zona 
paraielor  Blajoaia si 
Alexandroaia  

Strângerea cu mâna 
sau grebla şi 
colectarea în saci a 
diferitelor materiale 
ca: hârtie, peturi, 
crengi şi alte deşeuri 
existente 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
viceprimar 

 
11. 

Alte activităţi de interes 
şi utilitate publică. 

Asigurarea 
depozitelor de 
combustibil solid 
(lemn); 
Primarie, gradinite  
 
 
Diferite activităţi de 
întreţinere şi 
reparaţii ocazionate 
de producerea unor 
fenomene naturale 
(ploi torenţiale, vînt 
puternic, incendii, 
cutremure,  
inundaţii). 

Martie-
noiembrie-
decembrie 
 
Ocazional 

Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Calara Alexandru 
Viceprimar 

 
 
  PRIMAR,           

             TAMAŞ BERNADIN                     
 
 

Întocmit 
Viceprimar, 
Calara Alexandru 
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