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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 261  din  25.06.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  25.06.2020  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. 147 din 18.06.2020. 
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/255 din 18.06.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/253 din 18.06.2020 . 
Președintele de ședință, dnul Calara Alexandru , 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 18.05.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  

,, Modernizare drumuri de interes local   în comuna Gioseni,județul Bacău “  -etapa II- inițiator primarul comunei; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării PAAR  al comunei  Gioseni, judetul  Bacău, pe anul 

2020 – inițiator primarul comunei; 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2898  din 

30.06.2015 încheiat cu SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  punct de lucru comuna Gioseni – 
inițiator primarul comunei; 

 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul  
"Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB" – inițiator primarul comunei; 

6.  Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 
Se supune la vot ordinea de zi formată din 6 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. 147 din 18.06.2020, 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 ; 

-materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică. 
-proiectul procesului verbal al ședinței  ordinare a consiliului local din data de 18.05.2020,  se va  transmite  

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

-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 

-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.  

-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 mai sus. 
 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. 
  În continuarea  ședinței se discută pct. 1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 18.05.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 18.05.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 În continuarea  ședinței se discută pct.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind 
cheltuielile necesare realizarii investitiei  ,, Modernizare drumuri de interes local   în comuna Gioseni,județul Bacău 
“ - etapa II - inițiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- citește proiectul de hotărâre  și anexa și precizează că au mai rămas 25 de străzi neasfaltate. 
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Dl. Calara Alexandru – viceprimarul comunei  
- s-au făcut trei remedieri la străzile asfaltate  
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.2  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind  

cheltuielile necesare realizarii investitiei  ,, Modernizare drumuri de interes local   în comuna Gioseni,județul Bacău 
“ -etapa II - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării PAAR  al comunei  
Gioseni, judetul  Bacău, pe anul 2020 – inițiator primarul comunei; 

Dl primar explică planul de apărare din anexa și precizează că este mulțumit de membrii SVSU Gioseni , care au 
primit echipamente, au asigurare și primesc și bani la intervenții. 

Se solicită întrebări. 
 Nefiind întrebări, se supune la vot pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării PAAR  al comunei  

Gioseni, judetul  Bacău, pe anul 2020 - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință.  
În continuarea  ședinței se discută pct.4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului 

de închiriere nr.2898  din 30.06.2015 încheiat cu SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  punct de 
lucru comuna Gioseni – inițiator primarul comunei; 

Dl primar precizează că , contractul de închiriere a fost încheiat initial pe 5 ani, iar prin cererea înregistrată sub 
 nr. 1412 din 26.05.2020 , a dnei Todireanu Mioara, administrator a SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  
punct de lucru comuna Gioseni  ,  se solicită prelungirea duratei contractului de închiriere pentru spațiul cu destinația de  
farmacie pentru încă 5 ani . 
 Se solicită interpelări. 

 Nefiind întrebări, se supune la vot pct.4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei 
contractului de închiriere nr.2898  din 30.06.2015 încheiat cu SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  
punct de lucru comuna Gioseni - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la 
patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB" – inițiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș - primar  
-  Este vorba de cotizația anuală către ADIB, care are același cuantum ca în 2019 , adică 1.000 lei . 
- Oamenii nu plătesc taxa la apă în această perioadă de pandemie , primăria nu poate debranșa pe cei rău  

platnici.   
- Suntem pe minus , cheltuielile de întreținere sunt mari , mentenanța serviciului de apă , reparații  
 Nefiind întrebări, se supune la vot pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizaţiei pentru anul 2020 la 

patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău – ADIB ” - votat în unanimitate de cei 13 consilieri 
prezenți la ședință. 

La pct.6 Diverse au luat cuvântul: 
Dl. Hristea Lucian – consilier local  
- Întreabă care este situația la canalul de la Vrînceanu , răspunde dl primar că se așteaptă motivarea hotărârii  

judecătorești cu Stoleru , unde s-a câștigat de către primărie. 
 Dl. Cotioraș Gigel – consilier local  

- În această perioadă s-au întâmplat  și lucruri bune și mai puțin bune ; 
- În comună s-au ”mișcat” multe lucruri, în special parcul unde sunt  avanse lucrările  
- Întreabă dacă se mai organizează zilele comunei Gioseni , răspunde dl primar că nu se pot ține aceste  

sărbători  , din cauza covid. 
- De ce nu s-au primit pachete pt. cetățenii vulnerabili, răspunde dl primar că se vor distribui materiale de  

Igienă, prin POAD  și măști repartizate de la guvern . 
Dl. Bernadin Tamaș - primar  
- Informează despre lucrările la parcul comunal :se amenajează locul de joacă, aleile , băncile sunt montate ,  

așteptăm controlul de verificare ; 
- S-a angajat o firmă care să monteze camere de luat vederi în parc ( 10 camere ); 
- S-au montat și tribunele cu 72 locuri  , s-a făcut un bazin cu 2 hidrofoane cu care se va uda gazonul la  

terenul de sport. 
 Dl. Boncu Petru – consilier local  

- Solicită să se pună balast la Cristi Țîmpu  
Dl. Păduraru Paul – consilier local  
- Să se niveleze dacă se poate la Farcaș, sau poate asfalt  
- Canalul de la Eugen Vătafu să se facă legătura  
- Duminică de hram dacă se poate închide circulația pe șosea de la Jugaru la Bod Gheorghe 
- Licitația de la Soma – nu este finalizată răspunde dl primar  
- Pentru cei care tulbură liniștea publică noaptea unde sunăm , la Postul de Poliție - răspunde dl primar   
Dl. Bernadin Tamaș – primar 
- Vom toaleta copacii de pe marginea drumului , la fel și copacii din parcul comunal 
Dna Patrașc Alexandra – consilier local  
- Pe str. Miorița se surpă drumul , trebuie 3 tuburi să se astupe drumul  
Dl. Chicea Valerian – consilier local  
- Vor bănci în fața caselor mai mulți cetățeni , răspunde dl primar că se vor pune bănci și în stațiile de autobuz ,  

trebuie închise stațiile de autobuz. 
- Ce se mai aude cu introducerea gazului în comună , răspunde dl primar că noi avem Asociație de dezvoltare  

intecomunitară împreună cu comunele Tamaș și Buhoci , urmează să se lanseze ghidul pentru gaz metan 
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Dl. Mihăeș Ianoș – consilier local  
- Sunt nemulțumiri la șanțul de la Cruce  
- Ce se mai aude cu Casa mortuară, răspunde dl primar că este obligația bisericii, au primit materiale de  

construcție  
 Dl. Timaru Corneliu – consilier local  

- La Gioseni nu s-a rezolvat cu transportul public, prețul biletului este mare , condiții de călătorie proaste , 
autobuzele sunt aglomerate , stricate , a luat chiar foc  

Dl. Bernadin Tamaș – primar 
- Propune să mai mergem odată să discutăm cu cei de la Autogara Bacău să rezolvăm problema . 
 
Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință propune închiderea ședintei, drept pentru care s-a încheiat 

prezentul proces - verbal. 
  
 
 

Președinte de ședință       
Consilier, 
Calara Alexandru                                                                                   

         Secretar general  comună,     
         Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC/1ex. 


