
  

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 446 din  12.11.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  12.11.2020  în ședinta extraordinară de îndată  
a Consiliului Local al comunei Gioseni, judeţul Bacău 

 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local, a fost convocată de Primarul comunei prin  Dispozitia nr. 264 din 11.11. 2020.                         
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/432 din  11.11.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 430 din 11.11.2020 . 
Președintele de ședință, dnul Bașcândură Marinică , 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!  
Văzând adresa nr. 875 din 05.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB  prin care se 

solicită să se facă toate demersurile, cu celeritate, pentru aprobarea, prin hotărâre de consiliu local,  a Studiului de 
fezabilitate , a indicatorilor tehnico – economici, cofinanțarea proiectului, planul tarifar și punerea la dispoziție a terenurilor , 
în vederea semnării la Ministerul Fondurilor Europene a Contractului de Finanțare pentru ” Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020 ”- până cel târziu 13 
noiembrie 2020, s-a propus emiterea dispoziţiei de convocare a Consiliului Local comunal în şedinţă extraordinară de 
îndată pentru data de 12 noiembrie  2020, cu următorul proiect al ordinii de zi : 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 - 
2020” – inițiator primarul comunei; 

2. Proiect de hotărâre  privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. a 
terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Bacau, perioada 2014-2020” – inițiator primarul comunei; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente 
Comuna GIOSENI și a participării Consiliului Local GIOSENI   la cofinanțarea ” Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020 ”- inițiator primarul comunei; 
              4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei 
Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în 
perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Comunei GIOSENI să voteze  în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor – inițiator primarul 
comunei; 

Față de ordinea de zi inițială , dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu două puncte, astfel :  
- pentru pct.5 tipul apelului de proiecte este competitiv, astfel cu cât este depus proiectul mai repede , șansele de a 

primi finanțare cresc ; 
- pentru pct .6 este necesară prevederea de sume pentru salariile asistenților personali angajați ai primăriei. 
 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ,,Cresterea gradului de utilizare a internetului  prin 

achizitia de echipamente/dispozitive electronice in comuna Gioseni, judetul Bacau” – inițiator primarul comunei; 
 6. 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 6 puncte ,  fiind aprobată în unanimitate de cei 13 consilieri 

prezenți la ședință.  
În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței extraordinare de îndată s-au stabilit următoarele măsuri, prin 

Dispoziția primarului nr. 264 din 11.11.2020, 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 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. 
 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. 

mailto:contact@comunagioseni.ro


  

  În continuarea  ședinței se discută pct. 1. – 4 din ordinea de zi , initiate de dl primar.   
 Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
 - se încearcă depunerea proiectului POIM , obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de 
dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de 
Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare la Uniunea Europeană si conformarea legislativa cu angajamentele 
de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea 
Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane. 
 - prin proiectele de hotărîre se propune aprobarea:  Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici , 
punerea la dispoziție a terenurilor ( drumuri ) aferente proiectului , a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor 
aferente Comuna GIOSENI și a participării Consiliului Local GIOSENI   la cofinanțarea proiectului ,a Planului anual de 
evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” , precum și mandatarea reprezentantului Comunei GIOSENI să 
voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  aprobarea Planului anual de evoluție a 
tarifelor pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 - 
2020”. 
 - apa se administrează în continuare de către primărie, am obținut autorizație la apă , este curată, pentru intervenții 
nu am plătit, ne-am descurcat cum am putut.  
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate si 
a indicatorilor tehnico-economici pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Bacău  în perioada 2014 - 2020” – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 Se supune la vot pct.2 Proiect de hotărâre  privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE 
APĂ BACĂU S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020” – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se supune la vot  pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții 
prioritare, a valorilor investițiilor aferente Comuna GIOSENI și a participării Consiliului Local GIOSENI   la 
cofinanțarea ” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 
2014 – 2020 ” – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

Se supune la vot pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Comunei GIOSENI să voteze  în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor  ” – 
votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea ședinței , se trece la pct. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ,,Cresterea gradului 
de utilizare a internetului  prin achizitia de echipamente/dispozitive electronice in comuna Gioseni, judetul Bacau” – 
inițiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
 - citește proiectul de hotărâre  și precizează că se depune acest proiect pentru achiziția de calculatoare și tablete 
pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ on -line . 

Dl Jugaru Marian – consilier local  
- speră să se achiziționeze tablete mai performante decît cele achiziționate în vară. 

 Se supune la vot pct 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ,,Cresterea gradului de utilizare a 
internetului  prin achizitia de echipamente/dispozitive electronice in comuna Gioseni, judetul Bacau” – votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 În continuarea ședinței , se trece la pct.6 Proiect   de   hotărâre  privind aprobarea rectificarii  bugetului local 
si a listei de investiţii pe anul 2020- initiator primarul comunei  ; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
 - la grupul sanitar de la parc s-a estimat suma totală , la ședința ordinară se vor  aproba indicatorii , iar suma totală 
va reieși din proiect ; 

- la scări  urmează proiectul care va fi aprobat la o altă ședință ; 
 - se va devia părâul , pe str. Margaretei se va face podeț; 
 - la salariile asistenților personali  s-au alocat sume pentru o lună, așteptăm alte sume de la guvern; 
 - pentru proiectul de gaz s-a propus o sumă de 20 mii lei și reactualizarea proiectului .    

Dl. Boncu Petru – consilier local 
- informează că , consilierii PSD se vor abține la acest proiect de hotărâre motivat de prețul grupului sanitar și 

de scările de pe str. Margaretei  
Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  pct.6 Proiect  de  hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  

local si a listei de  investiţii  pe anul 2020 -  7 voturi pentru  și 6 abțineri ( voturi  împotrivă ):dnele/ dnii  Patrașc 
Alexandra,  Boncu Petru, Chicea Valerian , Păduraru Paul , Helciug Gabriela , Jugaru Marian .  
 Dl Jugaru Marian – consilier local  
 - solicită ca materialele pentru ședințe să fie trimise mai repede, raspunde secretarul general că la ședințele de 
îndată materialele se trimit și se studiază cel mai tărziu până la ora ședinței . 
 - rectificările de buget să fie la ședințele ordinare, ca să poată fi studiate și aprobate în cunoștință de cauză. 
  

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 
 
 
 
Red.SC/1ex. 


