
  

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 324  din  06.08.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  06.08.2020  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. 190 din   30.07. 2020                         
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/303 din  30.07.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 301 din 30.07.2020 . 
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 12 consilieri ( lipsește motivat dl.Păduraru Paul ). Ca 
invitați pentru pct. 2 participă: preot paroh Dănilă Liviu – Vasile, dl.Pașcu Iuliu , dl.Gontaru Mădălin ,dl. Motan Neculai . 

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 16.07.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano Catolică 

Geoseni – inițiator primarul comunei; 
3.  Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
Față de ordinea de zi inițială , s-a suplimentat cu 3 puncte , după cum urmează:  
4. Proiect  de  hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a  

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local 
de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei GIOSENI – initiator primarul comunei; 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Gioseni nr. 34/2020 și aprobarea organigramei și statului  
de funcții pentru aparatul de specialitate  al primarului comunei Gioseni, județul Bacău – inițiotor primarul comunei; 

6.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 – initiator 
primarul comunei. 

Se supune la vot ordinea de zi formată din 6 puncte ,  fiind aprobată în unanimitate de cei 12 consilieri 
prezenți la ședință.  

În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare s-au stabilit următoarele măsuri, prin Dispoziția primarului 
nr. 190 din 30.07.2020, 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 ; 

-materialele înscrise la ordinea de zi au  fost trimise consilierilor locali prin corespondență electronică. 
-proiectul procesului verbal al ședinței  ordinare a consiliului local din data de 16.07.2020,  a fost transmis  

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

-consilierii locali  au fost 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 ( inclusiv  cele trei puncte suplimentate 
)au fost puse la dispoziția dlor consilieri   în timp util,  în conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 Dl primar propune ca pct.2 să se discute mai întâi, propunere votată în unanimitate de consilierii prezenți. 
  Dna secretar informează că la pct. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 
pentru Parohia Romano Catolică Geoseni – inițiator primarul comunei  - a fost depus un amendament de către  
dl consilier Boncu Petru , în sensul că din cei 100 mii lei propuși Bisericii romano catolice să se acorde  50 mii lei și 
Bisericii ortodoxe din Gioseni.  

Dl Bernadin Tamaș -primar  
- salută prezența preotului paroh Dănilă  și a celor trei enoriași și ii învită să rămână până la finalul ședinței ; 
- informează că în cursul dimineții au venit la sediul primăriei cei trei enoriași invitați  împreună cu preotul paroh 

Dănilă Liviu – Vasile și au depus o cerere de acordare a unui sprijin financiar pentru înlocuirea acoperișului la Biserica  
Sf. Arhangheli din Gioseni , 

- propune ca suma de 100 mii lei să fie împărțită frățește câte 50 mii lei la fiecare biserică din sat , urmând ca după 
rectificarea de buget să mai alocăm o sumă suficientă pentru a se putea finaliza lucrările propuse de cele două biserici, 
respectiv capela catolică și acoperișul la biserica ortodoxă. 

--  ca urmare propune modificarea proiectului de hotărăre initial de la pct. 2 al ordinii de zi , astfel : 



  

1. La art. 1 ,acesta se modifică și se introduc două alineate , cu următorul cuprins : 
  ” Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Gioseni, în valoare de 50.000 lei, în 
vederea construirii unei Capele. 
             (2)  Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Chetriș , filia Gioseni , în valoare de 50.000 lei, în 
vederea înlocuirii acoperișului la Biserica Sf. Arhangheli Gioseni.” 
              2.  Art.2 va avea următorul cuprins : 
   ” Art.2.     După utilizarea sumei prevăzute la art.1, beneficiarii vor prezenta în termenul prevăzut de lege, un dosar care să 
conțină justificarea sprijinului financiar.” 
 Se solicită intrebări . 
 Amendamentul dlui primar se supune la vot împreună cu proiectul de hotarare astfel modificat și în 
unanimitate este votat cu 12 voturi pentru . 
 Pr. Dănilă Liviu – Vasile – preot paroh biserica ortodoxă 

- Mulțumeste pentru gândul bun al dlui primar de a împărți banii frățește și își cere iertare față de dl primar și  
consilierii catolici  pentru atitudinea sa de dimineață când a venit la primărie ; 

- Consideră că la început propunerea nu era echitabilă , trebuie să ne înțelegem, nu vrea să intre în jocuri  
politice .  
 Invitații părăsesc sala de ședință , mulțumind pentru invitație. 
  În continuarea  ședinței se discută pct. 1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 16.07.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a   
Consiliului local din data  de 16.07.2020 – votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință. 
 În continuarea  ședinței se discută pct.3 Proiect  de  hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei 
GIOSENI – initiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- citește proiectul de hotărâre  și anexa și precizează că a apărut o lege care permite scutire de penalități si  

dobânzi la acestea dacă se plăteste impozitul și taxele la zi. 
Dna Petrina Iustina – consilier local 
- propune ca fiecare consilier să explice în zona sa , această scutire , deoarece oamenilor trebuie să le explici  

pe înțelesul lor, propunere împărțășită și de dl Chicea Valerian  
Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  pct.3  Proiect  de  hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și  

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei 
GIOSENI - votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Gioseni nr. 34/2020 și 
aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate  al primarului comunei Gioseni, județul 
Bacău – inițiator primarul comunei; 

Dna secretar prezintă proiectul de hotărâre , informând că s-au validat în portalul ANFP numirile ca funcționari 
publici a dnelor Țimpu – Suciu Claudia și Hușanu Mădălina , astfel că trebuie să revocăm HCL nr. 34/2020 și să aprobăm 
celelalte modificări al organigramei și statului de funcții, conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Se solicită interpelări. 
Nefiind întrebări, se supune la vot pct.4 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Gioseni nr. 34/2020 și 

aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate  al primarului comunei Gioseni, județul 
Bacău - votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință.  

În continuarea  ședinței se discută pct.5.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru 
luna septembrie 2020 – initiator primarul comunei. 

Dl primar precizează că probabil va mai fi o ședință a actualului  consiliu local pentru rectificare de buget dacă vom 
primi bani de la guvern, ca urmare propune pe dl viceprimar președinte de ședință pe luna septembrie 2020. 

Nefiind întrebări, se supune la vot  pct.5.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru 
luna septembrie 2020 în persoana dlui Calara Alexandru  - votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la 
ședință. 

Dl. Cotioraș cere permisiunea să plece, motiv probleme medicale . 
La pct.6 Diverse au luat cuvântul: 
Dl. Hristea Lucian – consilier local  
- salută decizia dlui primar de a repartiza bani și la biserica ortodoxă. 
- întreabă care este situația la canalul de la Vrînceanu , cănd ne apucăm de treabă,răspunde dl primar că  

deocamdată excavatorul  este în altă comună , probabil după 15 septembrie ac.  
 Dl. Boncu Petru – consilier local  

- întreabă dacă se predă apa la CRAB, răspunde dl primar că suntem în proceduri de predare a sistemului de  
apă , deocamdată avem un nou proiect de deviere a unei conducte de apă. 

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. 


