
  

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 410 din  09.11.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  09.11.2020  în ședinta extraordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni, judeţul Bacău 
 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local, a fost convocată de Primarul comunei prin   
Dispozitia nr. 263 din 05.11. 2020.                         

Convocarea consilierilor la sedinta extraordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/396 din  05.11.2020  
si convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 394 din 05.11.2020 . 

Secretarul general al comunei , dna Cristina Sandu  le urează consilierilor Bun venit !, după care declară deschisă 
ședința Consiliului local, precizând că la ședință participă dl.primar Bernadin Tamaș, subsemnata , în calitate de  secretar 
general comuna Gioseni  , precum și  un  număr de 11 consilieri  locali . Deasemeni la ședință participă  dl. Păduraru Paul , 
consilier ales validat care din motive medicale nu a putut depune jurământul la ceremonia de constituire a consiliului local 
din data de 27.10.2020, precum și dl Imbrea Daniel – consilier supleant care a fost validat de către Judecătoria Bacău și 
care urmează să depună jurământul, dna Baltag Alina – Maria – consilier RU care va ajuta la procedura de alegere a 
viceprimarului comunei. 

Ședința fiind statutară ,  ca urmare , dl primar urează tuturor bun venit!  
Văzând Încheierea în Dosar nr. 13001/180/2020 din data de 30.10.2020 a Judecătoriei Bacău prin care a fost 

validat mandatul de consilier supleant pe listele PNL la consiliul local Gioseni, urmare a alegerilor  locale din 27.09.2020 ,  al  
dlui Imbreea Daniel , precum și necesitatea depunerii jurămîntului de către dl Imbrea Daniel și dl. Păduraru Paul , consilier 
ales validat ,care din motive medicale nu a putut depune jurământul la ceremonia de constituire a consiliului local din data 
de 27.10.2020, precum și necesitatea alegerii viceprimarului comunei , s-a propus emiterea dispoziţiei de convocare a 
Consiliului Local comunal în şedinţă extraordinară pentru data de 09 noiembrie  2020, cu următorul proiect al ordinii de zi : 
 

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; 

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; 

3.  Alegerea președintelui de ședință  ; 
4.  Alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău ; 
5. Alegerea viceprimarului comunei Gioseni , județul Bacău . 
 
 
Se supune la vot ordinea de zi formată din 5 puncte ,  fiind aprobată în unanimitate de cei 11 consilieri 

prezenți la ședință.  
  
 Dna secretar general  precizează că toate materialele aferente ordinii de zi 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. 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. 
 Dna secretar general citește  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 și precizează că din motive medicale ,fiind în carantină ( 15.10.2020 – 28.10.2020 -  contact 
direct cu caz confirmat COVID -19, conform Deciziei D.S.P. Bacău nr. 6809/21.10.2020) , nu a putut depune jurământul la 
ceremonia de constituire a consiliului local din data de 27.10.2020, 
 Apoi asistența se ridică în picioare , iar dl Păduraru Paul, candidat pe lista Partidului Social Democrat la alegerile 
locale  din data de 27.09.2020, depune jurământul '' Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot 
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comuna Gioseni .  Așa să îmi ajute Dumnezeu! ''. 
 În continuarea  ședinței se discută pct.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; 
 Dna secretar general citește  Încheierea din data de 30 noiembrie 2020 în Dosarul sus-menționat , apoi dl Imbrea 
Daniel, cu asistența ridicată în picioare , depune același jurământ. 

Se precizează că acum Consiliul local al comunei Gioseni este în componența completă prevăzută de numărul 
consilierilor locali stabiliți prin Ordinul Prefectului  Județul Bacău nr. 225 din 14.07.2020 – 13. 

Se trece la pct. 3 Alegerea președintelui de ședință   . 
Dna secretar general prezintă raportul de specialitate: ”  în art. 123 din OUG nr. 57 / 03.07.2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările  şi completările ulterioare, se precizează faptul cã după declararea ca legal constituit, consiliul 
local alege, prin vot deschis cu majoritate simplă, un preşedinte de şedinţă al cărui mandat nu poate fi mai mare de  3 luni”. 
Pentru a da posibilitatea fiecărui consilier să exercite această funcţie, se propune ca desemnarea preşedintelui de şedinţă 
să se facă pentru două luni, in ordine alfabetică, prin hotărâre a Consiliului local. 
 Faţă de cele arătate, inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar  propune ca pentru lunile noiembrie și decembrie 
2020 să fie ales preşedinte de şedinţă domnul consilier local BAȘCÂNDURĂ MARINICĂ. 
 Se supune la vot propunerea  ca pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 să fie ales preşedinte de şedinţă 
domnul consilier local BAȘCÂNDURĂ MARINICĂ - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

 



  

 
 
Se trece la pct.4  Alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău  
Dna secretar general prezintă raportul de specialitate, care precizează că  în conformitate cu prevederile art. 124 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări si completări, după constituire consiliul local îşi organizează 
comisii de specialitate , pe principalele domenii de activitate . Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 
locali. 
 La nivelul autoritătii deliberative a comunei Gioseni  au funcţionat 3 comisii de specialitate, constituite pe domenii 
de activitate, după cum urmează : 
 Comisia I  : programe de dezvoltare economico-socială, buget,  finanţe,    administrarea domeniului public si privat 
al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – formată din  5 membri. 

Comisia II : invătământ, sănătate, cultură, protectie socială, activitati sportive si de agrement – formată din  3 
membri. 

Comisia III : administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor – 
formată din 5 membri. 

Fată de cele prezentate, dl primar inițiatorul proiectului de hotărâre  propune membrilor Consiliului local , ca în 
mandatul 2020-2024  autoritatea deliberativă să fie organizată în cele trei comisii de specialitate, urmând ca modul de 
stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri , precum şi componenţa nominală a acestora să fie stabilită prin 
hotărâre , cu respectarea configuraţiei politice de la alegerile locale din 27.09.2020. 
 Fiecare grup de consilieri pe partide propune nominal componența fiecărei comisii și funcția în cadrul comisiei, 
după cum urmează : 
 
Comisia I  : programe de dezvoltare economico-socială, buget,  finanţe,    administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – formată din 5 membrii :  
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele consilierului local Apartenența 
politică 

1. BAȘCÂNDURĂ MARINICĂ ( Președinte ) PNL 

2. PATRAȘC ALEXANDRA  ( Secretar ) PSD 

3. JITARU FELIX  ( Membru ) PNL 

4. JUGARU MARIAN – FLORIN  ( Membru ) USR 

5. PĂDURARU PAUL ( Membru ) PSD 

  
 

Comisia II : învătământ, sănătate, cultură, protectie socială, activitati sportive si de agrement – formată 
din  3 membrii: 
 
 

Nr. 
crt.  

Numele si prenumele 
 consilierului local  

Apartenența 
politică 

1. CALARA  ALEXANDRU  
( Președinte) 

PNL 

2. CHICEA VALERIAN  (Secretar ) PSD 

3. IMBREA DANIEL  ( Membru ) PNL 

 
  
Comisia III : administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor – formată din 5 membri : 
 
 

Nr. 
crt.  

Numele si prenumele  
consilierului local  

Apartenența 
politică 

1. HRISTEA LUCIAN – NAPOLEON 
(Președinte) 

PNL 

2. HELCIUG GABRIELA – LILIANA 
(Secretar ) 

PSD 

3. PETRINA IUSTINA ( Membru ) PNL 

4. OPREA MARTIN  ( Membru ) PNL 

5. BONCU PETRE ( Membru ) PSD 

 
 

Se supun la vot pe rând propunerile de mai sus -   votate în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

Astfel, s-au constituit comisiile de specialitate al Consiliului local Gioseni pentru mandatul 2020 – 2024. 



  

 
Se trece la pct. 5 Alegerea viceprimarului comunei Gioseni , județul Bacău . 

 Secretarul general al comunei prezintă cadrul legal : prevederile art. 152 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificări şi completări , care stabilesc faptul că viceprimarul este ales , prin vot secret, cu majoritate 
absolută , din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali .  
 La adoptarea hotărârii de alegere a viceprimarului participă şi votează şi consilierul/consilierii  local care 
candidează pentru această funcţie. 
 Prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 407 din data de 29.10.2020 s-a  constatat îndeplinirea condițiilor legale 
de constituire a Consiliului local al comunei Gioseni. 
 Conform prevederilor Ordinului Prefectului Județului Bacău nr. 225 din 14.07.2020 , comuna Gioseni are stabilit un 
număr de  de 13 consilieri, iar conform configuraţiei politice urmare a alegerilor din data de 27.09.2020: 7 membrii ai 
Partidului Naţional Liberal, 5 membrii ai Partidului Social Democrat şi 1 membru al Partidului Uniunea Salvaţi România . 

Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie 
în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale 
viceprimarului. 
 Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de 
indemnizaţia aferentă acestui statut. Acestuia i se stabileşte o indemnizaţie lunară, în conformitate cu prevederile art. 13, 
alin. (1) si  anexa IX – litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificări şi completări. 
 Viceprimarului i se aplică incompatibilităţile prevăzute de art. 87 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificări si completări 

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul 
consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează 
de drept şi mandatul viceprimarului , fără vreo altă formalitate. 
 Secretarul general precizează că alegerea viceprimarului necesită ca , cvorum  majoritate absolută – primul număr 
natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție -   : 7 voturi pentru ( art. 152 alin.(2) din Codul 
administrativ), precum și  modalitatea de vot pentru votul secret : au fost întocmite buletine de vot în care se exprimă votul  
prin înscrierea  cuvântului DA  în caseta din dreptul candidatului pentru care se optează;fiecărui consilier i se înmânează 
câte un buletin de vot pe care sunt înscrise propunerile de viceprimar , iar acesta va vota la pupitru din colțul sălii de ședință, 
asigurându – se secretul votului , apoi buletinul de vot va fi introdus de câtre consilierul respectiv în urna transparentă  aflată 
la vedere pe pupitru. După exercitarea votului de către cei 13 consilieri locali , președintele de ședință va răsturna urna 
mobilă cu buletinele de vot pe masa din fața secretarului general la vederea tuturor consilierilor , iar secretarul general va citi 
cu voce tare fiecare buletin de vot cu  opțiunea respectivă.   

Se solicită propuneri pentru alegerea viceprimarului comunei : 
- dl primar Bernadin Tamaș propune pe dl consilier local Calara Alexandru ; 
- dna consilier local Patrașc Alexandra propune pe dl consilier local Boncu Petru ; 
- dl consilier Jugaru Marian – Florin propune pe dl consilier Jugaru Marian – Florin. 

 În continuare secretarul general al comunei împreună cu , consilierul resurse – umane completează buletinele de 
vot cu propunerile de mai sus. 
 Urmează exercitarea votului secret de către fiecare consilier în ordine alfabetică . După ce au votat în mod secret 
toți consilierii locali , președintele de ședință a răsturnat urna mobilă cu buletinele de vot pe masa din fața secretarului 
general la vederea tuturor consilierilor , iar secretarul general a citit cu voce tare fiecare buletin de vot cu  opțiunea 
respectivă, astfel:  
  dl consilier local Calara Alexandru : 7 voturi pentru  
 dl consilier local Boncu Petru ; 5 voturi pentru  
 dl consilier Jugaru Marian – Florin : 1 vot pentru . 
 
 Ca urmare a rezultatului votului secret ,  dl consilier local Calara Alexandru este ales viceprimar al comunei Gioseni 
prin hotărâre de consiliu local . 

 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
-  felicită pe dnii consilieri locali  Păduraru Paul  și Imbrea Daniel care au depus astăzi jurământul și pe dl. consilier 

local  Calara Alexandru care a fost ales din nou viceprimarul comunei. 
-  speră la o colaborare frumoasă cu, Consiliul local și viceprimarul ales . 
-  urează tuturor  celor prezenți mult succes în activitatea comună în slujba comunității din comuna Gioseni. 
 
Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință propune închiderea ședintei, drept pentru care s-a încheiat 

prezentul proces - verbal. 
  

Președinte de ședință       
Consilier, 
Bașcândură Marinică                                                                                   

         Secretar general  comună,     
         Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
SC/1ex. 


