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PROIECT DE DISPOZITIE 
privind convocarea în şedinţă extraordinară de îndată  
a Consiliului Local al comunei Gioseni, judeţul  Bacău 

din  data de 23.12.2020 
 
 
Primarul comunei Gioseni, judeţul Bacău; 

 Având în vedere:  
 - referatul nr. CL/505 din 22.12.2020 al secretarului comunei, privind necesitatea emiterii dispoziției de 
convocare a ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local pentru data de 23 decembrie 2020 ; 
 - prevederile art. 133 alin.(2) lit.a)  ,art.134 alin.(1) lit.a) , alin.(4) , alin.(5) , art.135  alin.(1) - (4) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 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 23.12.2020, ora 11 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 de 
îndată. 

  (2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut in Anexa, parte integranta din  prezenta dispoziție.  
        Art.2.  În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței precizate la art.1 se stabilesc următoarele măsuri:  

- 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 vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică sau în  
format de hărtie, conform opțiunilor. 

- 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. 
                Art.3.   Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 . 
  Art.4.  Secretarul general al comunei se va îngriji de pregătirea materialelor, comunicarea acestora în forma 
prevăzută mai sus și a condițiilor pentru buna desfășurare a ședinței consiliului local .  
  Art.5. 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 
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           Anexa  
                               la Dispoziția nr. 305 din 
22.12.2020 
 
 
 

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

din data de 23.12.2020, ora 11. 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 – inițiator 
primarul comunei; 

Materiale: Referat de aprobare primar, anexa și a M.O nr. 1256 din 18.12.2020 privind HG 
1100/17.12.2020 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut 
in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/ subdiviziuni administrativ-teritoriale; 

raport de specialitate întocmit de către Birou contabilitate; 
Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre :   
Comisia I: programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,administrarea domeniului public 

si privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 
Comisia II:  invătământ, sănătate, cultură, protectie socială, activitati sportive si de agrement; 
Comisia III : administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor; 
 
 

             PRIMAR,           
  
            BERNADIN TAMAȘ    
 
                                                                                 Întocmit, 
    Secretar general comună,   
            Cristina Sandu 
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