
  

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 464 din  26.11.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  26.11.2020  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. 271 din   20.11.2020                         
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/457 din  20.11.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 454 din 20.11.2020 . 
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!  
Dl. președinte de ședință  citește  ordinea de zi care este formată din următoarele puncte: 
1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare   a  Consiliului local din data  de 09.11.2020; 
2. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare de îndată  a  Consiliului local din data  de 

12.11.2020; 
3. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului  bugetar pe  trimestrul III al 

anului 2020 – inițiator primarul comunei. 
4. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
 
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. 271 din 20.11.2020, 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. 
 -proiectul proceselor verbale ale ședințelor extraordinare și de îndată ale  consiliului local din 09.11.2020 și 
12.11.2020   ,  se vor  transmite consilierilor locali în format de hârtie sau pe email , potrivit opțiunilor,  pentru a se formula, 
până la ședință, eventuale obiecțiuni. 

- 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. 
 Mai întâi dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei prezintă o INFORMARE  
 - angajați din primărie merg în comună și primesc cereri de racordare la gaz , până acum s-au primit aproximativ 
600 cereri , solicită sprijin consilierilor în a sfătui cetățenii comunei să depună cereri de racordare la gaz, termenul limită este 
17.12.2020 ( pentru depunerea proiectului de aducțiune gaz ) ; 
 - la școală avem în derulare proiectul cu echipamentele electronice ( table interactive, tablete, laptop-uri, camera 
web, videoproiectoare ) ,aprobat prin HCL la ședința de îndată din 12.11.2020 , sperăm să obținem  finanțare; 
 - se balastează pe drumurile care necesită strat de balast; 
 - s-a încheiat un contract de deszăpezire și material antiderapant ; 
 - s-au distribuit cardurile pentru pensionarii care au pensia minima, programul se întinde pe o perioadă de  
6 – 10 luni – ajutor de la UE pe timp de pandemie; 
 - s-au achitat salariile asistenților personali , dar am cerut prin adresă oficială și bani pentru ultima lună plus 
concediile de odihnă pe anul 2020 a asistenților personali, vom mai avea o rectificare de buget. 
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare   a  
Consiliului local din data  de 09.11.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare   a  
Consiliului local din data  de 09.11.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 În continuarea  ședinței se discută pct.2 Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare de îndată   a  
Consiliului local din data  de 12.11.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot pct.2 Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare de îndată   
a  Consiliului local din data  de 12.11.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
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Se trece la următorul punct al ordinii de zi pct.3 Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de 

incheiere al exercitiului  bugetar pe trimestrul III al anului 2020 – inițiator primarul comunei. 
Proiectul de hotărâre împreună cu anexa și raportul  de execuție bugetară generat de ANAF la data 30.09.2020 

sunt  prezentate de inițiator, dl primar . 
Se solicită interpelări de către președintele de ședință. 
Dl. Păduraru Paul – consilier local  
- întreabă dacă proiectul de hotărare conține prevederi bugetare pe cele trei trimestre din an, sau doar pe trim.III al 

anului , răspunde dl primar că pe cele 3 trimestre ( pănă la 30.09.2020) . 
Dl. Jugaru Marian – consilier local  
- solicită să se verifice cine amestecă gunoiul menajer cu alte materiale ( moloz, frunze , lemne, etc ) , deoarece 

crește cantitatea de gunoi menajer și astfel plătim mai mult. 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- cere sprijinul consilierilor locali să spună cetățenilor comunei să pună în tomberoane doar gunoi menajer;  
- se va face o analiză la salubritate, taxa la salubritate trebuie majorată ( s-a mărit și taxa de depozitare ), vom 

vedea dacă această taxă va fi pe persoană sau pe gospodărie; 
Nefiind alte înterpelări, se supune la vot  pct.3 Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al 

exercitiului  bugetar pe trimestrul III al anului 2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
La pct.4 Diverse au luat cuvântul: 
Dl. Boncu Petru – consilier local 
- solicită să se dea drumul la iluminatul public la monument 

 Dna Helciug Gabriela – consilier local  
 - solicită de asemenea deschiderea iluminatului public pe str. Ion Strat 
 Dna Patrașc Alexandra – consilier local  
 -  când aprobăm  bursele elevilor , sunt părinți care ne- au întrebat  
 Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
 - este o adresă de la Avocatul Poporului , noi am solicitat o adresă de la Scoală cu elevii merituoși ; 
 - am primit adresă de la Transport Public SA Bacău ( inclusiv factură ) pentru decontarea transportului elevilor din 
comună care învață în mun. Bacău. 
 Dl. Chicea Valerian – consilier local  
 - solicită desfundarea șanțurilor pe str. Blăjoaia , răspunde dl primar că este șanț de pământ , la Pal Dumitru trebuie 
completate pavelele , de pus grătar și pe str. Liliacului  
 Dl. Păduraru Paul – consilier local  
 - întreabă cine a câștigat licitația la salubritate , răspunde dl primar că nu știe deocamdată , s- au înscris două 
firme, SOMA și o firmă din Constanța ; 
 - atrage atenția că nu sunt tomberoane suficiente , lumea nu are unde să pună gunoiul menajer;  
 - întreabă unde este semnal WIFI în comună , răspunde dl primar că la Grădinița nord, Parc, Primărie. 
 Dl. Hristea Lucian – consilier local  

- solicită un bec pe str. Victoriei, la Marcian și de montat un scrânciob în parc pentru copii mai mici ; 
 - referitor la selectarea gunoiului  menajer , să supravegheze  cineva de la primărie mașina care colectează . 
 Dl. Calara Alexandru – viceprimarul comunei  
 - s- a supravegheat mașina , dar  oamenii nu vor să înțeleagă că astfel vom plăti mai mult , gunoiul trebuie adunat 
selectiv , s-au împărțit cetățenilor 191 de pubele . 
  

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 
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