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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 182  din  30.04.2020  

 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  30.04.2020  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. 107 din 
23.04.2020, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 30.03.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului de gospodărire şi înfrumuseţare al comunei  

Gioseni, judetul  Bacău, pe anul 2020 – inițiator primarul comunei; 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1813  din 

28.04.2015 încheiat cu  dr. Ghiuță Radu – Bogdan   ,medic titular al  Cabinet  Medical Individual dr. Ghiuță Radu – 
Bogdan -  inițiator primarul comunei; 

 4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea contribuţiei Consiliului Local  Gioseni pentru finanţarea 
activităţii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020 – inițiator primarul comunei; 

5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 - initiator primarul comunei. 
6. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 
Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică, prin afișarea Dispoziției nr.107/23.04.2020  a primarului comunei 

Gârleni, la sediul Primăriei comunei Gioseni și în Monitorul Oficial Local al comunei. 
Convocarea consilierilor la ședință s-a realizat prin mesaj telefonic și e-mail ( pentru un număr de 9 consilieri, 

care au comunicat adresele de email ) prin invitațiile înregistrate sub nr.CL/156 din 23.04.2020  si convocatorul inregistrat 
sub nr.  CL/154 din 23.04.2020 . 

Având în vedere instituirea stării de urgență la nivel național, precum și  : Ordonanța Militară nr.1/17.03.2020 și 
Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19 și ca urmare a HCL nr.17/2020  
privind modificarea și completarea HCL nr.74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău , ședința  se va desfășura prin corespondență electronică. 

În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare s-au stabilit următoarele măsuri, prin Dispoziția 
primarului nr. 107 din 23.04.2020, după cum urmează: 

A)Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică. 
B) Proiectul procesului verbal al ședinței  ordinare a consiliului local din data de 30.03.2020,  se va  transmite 

consilierilor locali în format de hârtie sau pe email , potrivit opțiunilor ,  pentru a se formula, până la ședință, eventuale 
obiecțiuni. 

C)Consilierii locali sunt invitați să studieze proiectele depuse și după caz, să formuleze amendamente asupra 
acestora, în condițiile legii. Amendamentele formulate care pot fi de formă sau de fond vor fi transmise în scris sau pe 
adresa de corespondență electronică: contact@comunagioseni.ro 

D)Amendamentele de fond care afectează structura proiectului de hotărâre vor conduce la supunerea analizei 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, iar ulterior obținerii 
avizului favorabil sau negativ motivat din partea compartimentului vor fi aduse la cunoștința consiliului local în cazul celor 
negative sau vor fi incluse în forma hotărârii ce se va adopta ulterior.  

E) Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili prin membrii acestora modalitatea de 
lucru, iar avizele cu privire la proiectele analizate  se vor trimite în scris sau pe adresa de corespondență electronică 
precizată la pct.C) 

 F) Ședința se va desfășura prin transmiterea, de către consilierii locali, a modalității de vot, pentru/împotrivă sau 
abținere, pentru fiecare proiect în parte,  prin scris sau corespondență electronică la adresa precizată la art.4,  până cel 
târziu la data 30.04.2020, ora.14.30. 

G)Neexprimarea votului în scris sau electronic pentru proiectele supuse adoptării se consideră absență 
nemotivată de la lucrările ședinței consiliului local.  
 Dna secretar general  precizează că toate materialele aferente ordinii de zi au fost puse la dispoziția  
dlor consilieri prin email  sau personal.   

Din numărul de 13 consilieri în funcție, un numar de 13 consilieri au transmis declarații privind exercitarea votului , 
prin mijloace electronice, astfel:  

- de  acord ca ședința ordinară a Consiliului local al comunei Gioseni din data de 30.04.2020 să se desfășoare 
prin corespondență electronică ( 13 voturi pentru ) 

- Am primit prin corespondență/e-mail, în data de 23.04.2020, dosarul ședinței ordinare a Consiliului local al 
comunei Gioseni din data de 30.04.2020. 
 - au votat  ordinea de zi a ședinței ordinare ( 13 voturi pentru ) ; 

- au votat   procesul verbal al sedinței ordinare din data de 30.03.2020 ( 13 voturi pentru ) ; 
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- au votat Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului de gospodărire şi înfrumuseţare al comunei  
Gioseni, judetul  Bacău, pe anul 2020 – inițiator primarul comunei (13 voturi pentru ) ; 

- au votat Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1813  din 
28.04.2015 încheiat cu  dr. Ghiuță Radu – Bogdan   ,medic titular al  Cabinet  Medical Individual dr. Ghiuță Radu – Bogdan 
-  inițiator primarul comunei  ( 13 voturi pentru ); 

- au votat Proiectul de hotărâre  privind stabilirea contribuţiei Consiliului Local  Gioseni pentru finanţarea activităţii 
de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020 – inițiator primarul comunei ( 13 voturi pentru ); 

- au votat  Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 - initiator primarul comunei( 13 
voturi pentru ). 

 
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

  
 
 

Președinte de ședință       
Consilier, 
Mihăeș Ianoș                                                                                   

        Secretar general  comună,      
        Cristina Sandu 
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