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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 130  din  30.03.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  30.03.2020  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. 84 din 23.03.2020. 
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/117 din 23.03.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/115 din 23.03.2020 . 
Președintele de ședință, dnul Mihăeș Ianoș ,  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 13.02.2020; 
2. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare   a  Consiliului local din data  de 25.02.2020; 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea implementării proiectului  Dezvoltarea sistemului de asistență 

socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale cod SMIS 126924 - inițiator primarul comunei; 
 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune privitor la contractul de 

închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău nr. 1161 din 10.04.2015 -  inițiator 
primarul comunei; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” – inițiator primarul comunei; 
  6. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  

Dl primar precizează că față de ordinea de zi inițială a intervenit o modificare , respectiv  informează asupra 
suplimentării ordinii de zi a ședinței cu două puncte: 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei  Construire troita  în comuna Gioseni ,judetul Bacau – inițiator primarul comunei 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.74/2019 privind  aprobarea revizuirii 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău -  inițiator 
primarul comunei. 

 Se citește de către dl președinte de ședință  ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi ,astfel modificată :  
1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 13.02.2020; 
2. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare   a  Consiliului local din data  de 25.02.2020; 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea implementării proiectului  Dezvoltarea sistemului de asistență 

socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale cod SMIS 126924 - inițiator primarul comunei; 
 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune privitor la contractul de 

închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău nr. 1161 din 10.04.2015 -  inițiator 
primarul comunei; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” – inițiator primarul comunei; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei  Construire troita  în comuna Gioseni ,judetul Bacau – inițiator primarul comunei 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.74/2019 privind  aprobarea revizuirii 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău -  inițiator 
primarul comunei. 

8. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
Se supune la vot ordinea de zi formată din 8 puncte ,  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. 84 din 23.03.2020, 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 Loca l, 
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; 
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- proiectele proceselor verbale al ședinței  ordinare și extraordinare a consiliului local din data de 13.02.2020, 

respectiv 25.02.2020  se vor  transmite consilierilor locali în format de hârtie sau pe email , potrivit opțiunilor ,  pentru a se 
formula, până la ședință, eventuale obiecțiuni. 
 Dna secretar general  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. 
 De asemenea , dna secretar general reamintește dlor consilieri obligația de a întocmi un raport de activitate pe 
anul 2019 , care să fie publicat pe site-ul primăriei , prin grija secretarului general . 
  În continuarea  ședinței se discută pct. 1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 13.02.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 13.02.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 Se trece la pct.2. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare   a  Consiliului local din data  de 
25.02.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

 În continuarea  ședinței se discută pct.3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea implementării proiectului  
Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale cod SMIS 126924 - 
inițiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- citește proiectul de hotărâre  și anexa și precizează că se va încheia protocolul din anexă cu Ministerul  

Muncii, urmînd ca mai apoi să putem angaja un asistent social la compartimentul asistență socială.  
Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.3  Proiect de hotărâre privind  aprobarea implementării proiectului  

Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale cod SMIS 126924 - votat 
în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract de 
cesiune privitor la contractul de închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău  
nr. 1161 din 10.04.2015 -  inițiator primarul comunei; 

Dl primar precizează că prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea încheierii unui contract de cesiune la 
contractul de închiriere al dlui Țîmpu Mihai pentru 11 ha teren pășune ,care a vândut vitele dlui Boncu Gicu . 

 Nefiind întrebări, se supune la vot pct.4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract de 
cesiune privitor la contractul de închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău  
nr. 1161 din 10.04.2015 - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru 
anul 2020 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” – inițiator primarul 
comunei; 

Dl primar precizează că este vorba de cotizația anuală către ADIS. 
 Nefiind întrebări, se supune la vot pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 

pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” - votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind 
cheltuielile necesare realizarii investitiei  Construire troita  în comuna Gioseni ,judetul Bacau – inițiator primarul 
comunei. 

Dl primar precizează că este vorba de monumentul construit anul trecut lăngă parc.  
Nefiind întrebări, se supune la vot pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind 

cheltuielile necesare realizarii investitiei  Construire troita  în comuna Gioseni ,judetul Bacau  - votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.7 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 
nr.74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Gioseni, județul Bacău -  inițiator primarul comunei. 

Dna secretar general precizează că proiectul de hotărâre este necesar în contextul stării de urgență declarată în 
țară. 

Nefiind întrebări, se supune la vot pct.7 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  
HCL nr.74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
comunei Gioseni, județul Bacău - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință.  

La pct.8 Diverse au luat cuvântul: 
Dl. Bernadin Tamaș - primar  
- ținând cont de starea de urgență declarată în țară , ordinele militare instituite de către guvern și în vederea  

reducerii riscului de infectare cu covid -19 , recomandă cetățenilor să nu vină la primărie decât în caz de urgență.  
 
Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință propune închiderea ședintei, drept pentru care s-a 

încheiat prezentul proces - verbal. 
  

Președinte de ședință       
Consilier, 
Mihăeș Ianoș                                                                                   

        Secretar general  comună,      
        Cristina Sandu 
 
 
SC/1ex. 


