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CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 343 din  09.09.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  09.09.2020  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. 215 din   02.09. 2020                         
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/333 din  02.09.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 331 din 02.09.2020 . 
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 6.08.2020; 
2. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului  bugetar pe trimestrul II al  

anului 2020 – inițiator primarul comunei. 
3. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
Față de ordinea de zi inițială , s-a suplimentat cu 1 punct, după cum urmează:  
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local si a listei de  investiţii  pe anul 2020 – 

initiator primarul comunei; 
Se supune la vot ordinea de zi formată din 4 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. 215 din 02.09.2020, 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 06.08.2020,  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  punctul suplimentat ) 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. 
  În continuarea  ședinței se discută pct. 1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 06.08.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 06.08.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se discută pct.2 Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al 
exercitiului  bugetar pe trimestrul II al anului 2020 – inițiator primarul comunei. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de inițiator. 
Se solicită interpelări de către președintele de ședință. 
Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.2 Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al 

exercitiului  bugetar pe trimestrul II al anului 2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
În continuarea  ședinței se discută pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local si a 

listei de  investiţii  pe anul 2020 – initiator primarul comunei; 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- citește proiectul de hotărâre  și anexele  și precizează că se pot achiziționa pentru școli pe fonduri europene  

tablete , calculatoare , video – proiectoare , routere , dar trebuie să plătești din buget și apoi se recuperează banii din fonduri 
europene; 

- pentru școli trebuie asigurate măștile , dezinfectantul , separatoare , etc, locurile de joacă la grădinițe trebuie  
de asemenea dezinfectate ; 

- au fost ceva probleme cu iluminatul public în ultimile 2 săptămâni; 
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Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local si  

a listei de  investiţii  pe anul 2020 - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
La pct.4 Diverse au luat cuvântul: 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- pentru proiectul de înființare rețea de gaz metan s-a dat avizul pentru autorizație de construire de la Consiliul  

Județean Bacău. 
- cantitatea de gunoi menajer a crescut ; 
- s-au primit peste 26  mii de măști pentru persoanele defavorizate ; 
- s-a încheiat POAD cu alimentele, pensionarii au fost nemulțumiți ; 
Dl. Boncu Petru – consilier local 
- întreabă când se pot depune cereri pentru tichetele sociale în format electronic, răspunde dl primar că se pot  

primi cereri în fiecare lună, valoarea tichetului este de 500 lei / an școlar. 
 Dl. Hristea Lucian – consilier local  

- întreabă dacă se începe școala în comună,răspunde dl primar că da, deocamdată nu sunt îmbolnăviri covid, 
avem doar un caz în comună . 

Dl. Calara Alexandru – viceprimarul comunei  
- urmare a întrebărilor cetățenilor , clădirea căminului cultural nu este în domeniul public al comunei , ca atare  

nu putem investi pentru repararea acesteia , la fel și terenurile de la Gradinița Nord . 
 Dna Patrașc Alexandra – consilier local  

- semnalează că se depozitează gunoi în loc nepermis pe str. Podișului și str. Berzei , răspunde dl primar că  
sunt pe raza comunei Tamași. 
 Dl .Păduraru Paul – consilier local  

- arborii spre str.Independenței trebuie curățați 
- nu au loc de joacă , copii de la grădiniță , ce putem face cu lemnele depozitate acolo? 
- curge apa la Benchea Adrian, răspunde dl viceprimar că nu avem oameni să putem repara. 
Dl Chicea Valerian -  consilier local  
- consideră că se pot angaja 2 băieți la apă. 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
- informează că dl Chicea Pavel iese la pensie , noi sperăm să predăm sistemul de alimentare cu apă la CRAB ,  

nu are sens să mai angajăm alți oameni. 
 

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 
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