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PROCES - VERBAL, 

încheiat azi 23.12.2020  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. 305 din 22.12. 2020.                         
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/508 din 22.12.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr. CL/506 din 22.12.2020 . 
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 
Baltag Alina – Maria – consilier în cadrul aparatului de specialitate , care îndeplinește la această ședință atribuțiile 
secretarului  general comună ( dna Sandu Cristina – este în concediu de odihnă ) , precum și  un  număr de 13 consilieri .  

Ședința fiind statutară, ca urmare, dl primar urează tuturor bun venit!  
   Se precizează motivul convocării ședinței de îndată :văzând 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 -  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 – necesar pentru încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, s-
a propus emiterea dispoziţiei de convocare a Consiliului Local comunal în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 23 
decembrie  2020, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020- initiator primarul comunei; 

Se supune la vot ordinea de zi formată din 1 punct, 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. 305 din 22.12.2020, 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 ; 
 - referatul de aprobare și proiectul 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 Baltag Alina   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. din ordinea de zi, initiate de dl primar.   
 Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
 - citește proiectul de hotărâre și precizează că conform raportului de specialitate al biroului contabilitate și anexei 
care a fost transmisă odată cu celelalte materiale consilierilor, propune rectificarea bugetului local.   
 Președintele de ședință solicită intrebări. 
 Nefiind înterpelări se supune la vot pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 
anul 2020- initiator primarul comunei – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
  
 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      p. Secretar general  comună,    

          Cristina Sandu 
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