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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 58  din  13.02.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  13.02.2020  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. 32 din 
07.02.2020. 

Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL39 din 07.02.2020  si 
convocatorul inregistrat sub nr.  CL/37 din 07.02.2020 . 

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 23.01.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli și a listei obiectivelor de 

investiții pe anul 2020  ale comunei Gioseni,  județul Bacău - inițiator primarul comunei; 
              3. Proiect de hotărâre  privind privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1,  prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Gioseni, 
județul Bacău -  inițiator primarul comunei; 

  4. 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: 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie – mai  2020 – 
inițiator primarul comunei; 
 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului 
Urbanistic General 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 23.01.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli și a listei obiectivelor de 

investiții pe anul 2020  ale comunei Gioseni,  județul Bacău - inițiator primarul comunei; 
              3. Proiect de hotărâre  privind privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1,  prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Gioseni, 
județul Bacău -  inițiator primarul comunei; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie – mai  2020 – 
inițiator primarul comunei; 
 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului 
Urbanistic General al comunei Gioseni, județul Bacău  - 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. 32 din 07.02.2020, 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 
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 23.01.2020  se va  transmite 
consilierilor locali în format de hârtie sau pe email , potrivit opțiunilor ,  pentru a se formula, până la ședință, eventuale 
obiecțiuni. 
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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 . 
 Apoi, dl. Primar prezintă Informarea privind activitățile desfășurate în luna februarie  2020, după cum 
urmează: 

- S-au reluat lucrările la drumurile din comună; 
- S-a făcut zidul de sprijin pe str. Malului  , s-a coborât podul de pe str. Miorița , iar acum se decolmatează  

canalul de pe str. Liliacului și Măceșului; 
- Urmează să fie asfaltate celelalte străzi care se intersectează cu cele din proiect; 
- La gaz – Guvernul a alocat 500.000 euro , sperîm să fim selectați la finanțare; 
- S-a finalizat inventarierea gospodăriilor pentru registrul agricol și taxe și impozite ( așteptăm cetățenii să  

vină cu documentele de proprietate pentru completarea evidențelor noastre – roagă pe dnii consilieri ). 
- Pe 23.03.2020 vine în comună caravana mobilă pentru  buletine, roagă dnii consilieri să anunțe în comună 
- În cimitirul ortodox  va scoate rădăcinile un excavator ; 
- L-a convocat pe directorul de la Autogara Bacău , pentru condițiile de transport și scumpirea biletelor , a  

promis că în două luni aduce două autobuze. 
  În continuarea  ședinței se discută pct. 1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 23.01.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 23.01.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

 Se trece la pct.2. 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli și a listei 
obiectivelor de investiții pe anul 2020  ale comunei Gioseni,  județul Bacău - inițiator primarul comunei; 

– proiectul este prezentat de dl primar care precizează că va achiziționa o nouă centrală termică la primărie. 
- Pentru școală s-a putut onora doar jumătate din solicitările școlii , mobilier grădiniță, jucării, burse . 
- Lista de investiții: SF gaz, SF str. Manciu,Vulturului,Agricultorului , amenajare torenți- Blăjoaia, realizare 

PUG  
Dl. Păduraru Paul – consilier local  
- Întreabă de capela , răspunde dl.primar că este treaba parohiei, capela fiind pe terenul bisericii. 

Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  pct.2 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si 
cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2020  ale comunei Gioseni,  județul Bacău - votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 În continuarea  ședinței se discută pct.3. Proiect de hotărâre  privind privind înființarea, organigrama și 
numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1,  prin reorganizare a serviciului 
de categoria C1 al comunei Gioseni, județul Bacău -  inițiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- citește proiectul de hotărâre  și precizează distanța față de ISU Bacău și faptul că trebuie refăcută HCL de  

reorganizarea a SVSU . 
Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.3Proiect de hotărâre  privind privind înființarea, organigrama și 

numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1,  prin reorganizare a serviciului 
de categoria C1 al comunei Gioseni, județul Bacău - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
pentru lunile martie – mai  2020 – inițiator primarul comunei; 

Prin proiectul de hotărâre se propune dl Mihăeș Ianoș, se supune la vot pct.4 Proiect de hotărâre privind 
alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie – mai  2020 - votat în unanimitate de cei 13 consilieri 
prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.5 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru forma 
preliminară a documentației Planului Urbanistic General al comunei Gioseni, județul Bacău  - inițiator primarul 
comunei. 
 Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  

- citește proiectul de hotărâre  și explică harta PUG ( actualizare intravilan ) și procedura de urmat – aviz 
Consiliul Județean Bacău ,avize alte instituții  

Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.5 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru forma 
preliminară a documentației Planului Urbanistic General al comunei Gioseni, județul Bacău – votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

La pct.6 Diverse au luat cuvântul: 
- amintește că la Țâmpu au rămas canalele nefăcute, răspunde dl. Primar că s-a lăsat asfaltul și nu este  

rezolvare deocamdată , trebuie o colmatare de rosturi. 
 Dl. Oprea Martin – consilier local 

- întreabă de str. Cireșului , răspunde dl primar că va fi asfaltată după ce se racordează la apă.  
Dna Petrina Iustina – consilier local  
- solicită ca șoferul de microbuz școlar să lase copii la școală sau în stațiile de autobus, pentru a evita  

accidentele sau alte  probleme de circulație ; 
- solicită ajutor pentru Anton pompierul , care nu are curent electric.  
Dl. Cotioraș Gigel – consilier local 
- fântânile publice( sub cimitir și pe str. Garofiței ) 
- o laudă pe dna Turcu Ana – Maria că îndeplinește și atribuțiile de contabil , până la ocuparea postului  
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Dl Calara Alexandru– viceprimar   
- consideră că este nevoie de oameni pentru curățenie pe străzi și de un buldoexcavator; 
- la fosta biserică intervine dl primar că este treaba bisericii, fiind terenul lor. 
Dl. Păduraru Paul  – consilier local 
- atrage atenția că str. Dalia este împracticabilă, nu se poate circula  ; 
- noul episcop pare mai cu inițiativă, așteptăm vizita lui la Gioseni. 
Dl. Bașcândură Marinică – consilier local  
- solicită două pubele la școală, răspunde dl primar că va cere de la SOMA  
- solicită balastu pe str. Luncii . 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- trebuie colectat selectiv gunoiu, anul acesta se plătește mai mult  
- pentru demolare este 1 leu/tona de materiale 
Dl. Hristea Lucian – consilier local  
- solicită acoperirea stațiilor de autobuz  
Dl Boncu Petru – consilier local  
- întreabă ce fel de  centrală va fi achiziționată, răspunde dl primar că centrala va fi pe paleți  
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- solicită constituirea unei echipe care să meargă la autogară pentru discuții cu conducerea acesteia , pentru  

suplimentarea autobuzelor , îmbunătățirea condițiilor de călătorie , scumpirea biletelor și abonamentelor. 
  

Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință propune închiderea ședintei, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces - verbal. 
  
 
 

Președinte de ședință       
Consilier,       

             Hristea Lucian - Napoleon                                                                              
   Secretar general  comună,     
   Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC/1ex. 


