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P R I M A R 

 
 

D I S P O Z I Ț I E   
privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni, judeţul  Bacău 

în data de 09.11.2020 
 
 

Primarul comunei Gioseni, judeţul Bacău; 
 Având în vedere:  
 - referatul nr. CL/ 393 din 05.11.2020 al secretarului comunei, privind necesitatea emiterii dispoziției de 
convocare a ședinței extraordinare a Consiliului local pentru data de 9 noiembrie 2020 ; 
 - necesitatea întrunirii Consiliului local în şedinţa extraordinară; 
 - prevederile art. 116 alin.(7), art. 133 alin.(2) lit.a)  ,art.134 alin.(1) lit.a) , alin.(3) lit.b), alin.(5) , art.135  alin.(1), 
(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
 Luând în considerare: 
 - Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 407 din data de 29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor 
legale de constituire a consiliului local al comunei Gioseni; 
 În temeiul art.155 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1), alin.(4) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
    

 
D I S P U N: 

 
 
Art.1.(1)Pentru ziua de 09.11.2020, ora 15  se convoacă la sediul primăriei - în format de hârtie și  prin mijloace 

electronice ( mesaj telefonic, e-mail ) - Consiliul Local al comunei Gioseni, judeţul Bacău, în şedinţă extraordinară. 
   (2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut in Anexa, parte integranta din  prezenta dispoziție.  

         Art.2.   Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, la instanța de contencios 
administrativ . 
    Art.3.      Secretarul general al comunei se va îngriji de pregătirea materialelor și a condițiilor  pentru buna 
desfășurare a ședinței consiliului local al comunei Gioseni.  
    Art.4. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Bacău  și va fi adusă la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul primariei.  

  
 

     
 
     PRIMAR,             

              BERNADIN TAMAȘ    
 
                                                                                Aviz pentru legalitate                                                                 
    Secretar general comună,   
            Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiect de dispoziție  
 
 

NR. …. 
din     09  .11. 2020                          
Red.S.C. / 1 ex. 
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     Anexa 

   la Dispoziția nr. ...... din 05.11.2020 
 
 

 
 

Proiectul ordinii de zi  
a ședinței extraordinare  a Consiliului Local al comunei Gioseni  

din data de 09.11.2020, ora 15. 
 

 
 
 

1. Depunerea jurământului de către dl Păduraru Paul , al cărui mandat de consilier local 
ales a fost validat de Judecătoria Bacău în Dosar nr. 11744/180/2020; 
 Materiale: Încheierea din data de 19.10.2020 pronunțată de Judecătoria Bacău -  Secția Civilă în  
Dosarul nr. 11744/180/2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarați aleși la comuna Gioseni, 
respectiv mandatul de consilier local ales a dlui Păduraru Paul, candidat pe lista Partidului Social Democrat la alegerile 
locale  din data de 27.09.2020. 

 2. Depunerea jurământului de către dl Imbrea Daniel, al cărui mandat de consilier local 
supleant a fost validat de Judecătoria Bacău în Dosar nr. 13001/180/2020; 
 Materiale: Încheierea din data de  30.10.2020 pronunțată de Judecătoria Bacău -  Secția Civilă în  
Dosarul nr. 13001/180/2020, prin care a fost validat mandatul de supleant a dlui Imbrea Daniel, candidat pe lista 
Partidului Național Liberal  la alegerile locale din data de 27.09.2020. 

 3.   Alegerea președintelui de ședință    ; 
 Materiale : proiectul de hotărâre ,referatul de aprobare al primarul comunei, raportul de specialitate 
al secretarului general al comunei.  
 4.  Alegerea comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău ; 
 Materiale : proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarul comunei, raportul de specialitate 
al secretarului general al comunei. 

5. Alegerea viceprimarului comunei Gioseni , județul Bacău . 
 Materiale : proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarul comunei, raportul de specialitate al 
secretarului general al comunei, buletine de vot  

 
 
 

 PRIMAR,           
  
             BERNADIN TAMAȘ    
 
 

                                                                                 Întocmit, 
    Secretar general comună,   
            Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiect 
 
Red.S.C. / 1 ex. 

 


