
  

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/ 504 din  17.12.2020  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  17.12.2020  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. 298 din  11.12.2020.                         
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/479 din  11.12.2020  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 477 din 11.12.2020 . 
Înainte de începerea ședinței , un grup de copii de la Centrul de zi ” Emanuel ”  de la Mănăstirea ”Carol Borrromeu” 

din Gioseni, coordonați de sora Augustina,  educator specializat dra Păduraru Mihaela și voluntarii dl.Benchea Carmil 
Francisc și dra Ghebu Alexandra   a prezentat un frumos program de colinde de Crăciun și obiceiuri de An Nou 2021. 

Grupul a fost  recompensat cu aplauze binemeritate și daruri. 
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 12 consilieri ( lipsește dl. consilier Boncu Petru ).  

Ședința fiind statutară ,  ca urmare , dl primar urează tuturor bun venit!  
Dl. președinte de ședință  citește  ordinea de zi inițială care este formată din următoarele puncte: 
1.  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 26.11.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pentru anul 2021 – inițiator primarul comunei; 
3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare pentru anul școlar 2021 - 2022  din comuna 

Gioseni, județul Bacău – inițiator primarul comunei; 
4. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
Dna secretar general informează că pct.3 se  retrage de pe ordinea de zi , deoarece nu s-a primit deocamdată 

avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Bacău , urmând a se discuta la o altă ședință de consiliu local , iar  
dl. primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:  

 
  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la investiția “Îmbunătățirea 

serviciilor de agrement prin modernizarea parcului comunal Gioseni,  județul Bacău”- initiator primarul comunei; 
 6. Proiect  de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie și februarie  2021 – 

initiator primarul comunei;  
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020 – 

initiator primarul comunei; 
  8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării  unei subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni ,în 

vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare – initiator primarul comunei. 
 

Se supune la vot ordinea de zi finală formată din 7 puncte ,  fiind aprobată în unanimitate de cei 12 
consilieri prezenți la ședință.  

În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare s-au stabilit următoarele măsuri, prin Dispoziția primarului 
nr. 298 din 11.12.2020, 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 ; 
 - 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 procesului  verbal al ședinței ordinare din data de  26.11.2020  ,  s-a  transmis 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,( inclusiv cele care suplimentează ordinea de zi ) ,   în conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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 Mai întâi dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei prezintă o INFORMARE  
 - la școală proiectul cu echipamentele electronice ( table interactive, tablete, laptop-uri, camera web, 
videoproiectoare ) ,aprobat prin HCL la ședința de îndată din 12.11.2020 , a fost depus la Ministerul Fondurilor Europene 
așteptăm evaluarea proiectului ; 
 - pentru depunerea proiectului de aducțiune gaz în comunele Buhoci, Tamași și Gioseni , s-a actualizat devizul 
general în cadrul ADI Siret – valoare 81. 000.000 lei cu TVA , s-au făcut studiile cerute, s-au obținut avizele , astăzi se 
încarcă proiectul, fiind ultima zi de depunere , speră să fim eligibili și să prindem finanțare ; 
 - se întocmesc la compartimentul de asistență socială dosare la încălzire, inclusiv pt. pensionarii cu pensii de 804 
lei pentru lunile de iarnă; 
 - proiectul reabilitare Scoală Gimnazială Ion Strat Gioseni este depus la minister , sperăm la finanțare; 
 - s-au intabulat 23 de străzi din comună care vor intra în proiectul de Modernizare drumuri de interes local – etapa 
a II -a , urmează să fie depus la minister ; 
 - s-a depus la Consiliul Județean Bacău  documentația pentru autorizația de construire la extindere canalizare , 
lucrarea este scoasă la licitație , ultima zi de depunere oferte este 18.12.2020; 
 - se balastează în continuare în comună, este aproape de final ; 
 - se acordă un premiu la 50 de căsătorie , familiilor care au împlinit această frumosă vârstă , au fost 4 familii care 
au depus cerere , din păcate au rămas doar 3 familii ( un cetățean a decedat între timp). 
  
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 26.11.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 26.11.2020 – votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință. 

 În continuarea  ședinței se discută pct. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor 
si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 – inițiator primarul comunei; 
 Proiectul de hotărâre împreună cu anexa cuprinzând taxele și impozitele locale , precum și taxele speciale de 
salubritate ( SOMA și ADIS ) sunt  prezentate de inițiator, dl primar . 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
 - Se precizează că se majorează în anul 2021 aceste taxe cu rata inflației 3,8% , comunicată de Institutul de 
Statistică. 
 - Se dau exemple de impozite și taxe majorate cu rata inflației valabile de la 01.01.2021  , calculate prin grija dnei 
Țîmpu Dorina – consilier principal  taxe și impozite . 
 -  cu privire la taxa de salubritate propusă pentru anul  2021, se citește tabelul cu facturile pentru  prestațiile 
efectuate de operatorii serviciilor de salubritate  de către S.C. Soma S.R.L.Bacău  (colectare) şi A.D.I.S Bacau (depozitare). 
 - s-a propus prin proiectul de hotărâre , avand in vedere scumpirea substantiala a colectarii,transportarii si 
depozitarii deseurilor generate de utilizatorii din comuna Gioseni,  majorarea taxei de salubritate pe anul 2021, astfel: 
     Persoane fizice : 
- 20 lei/luna/familie = 240 lei/an; 
- 10 lei/luna/persoana singura in locuinta = 120 lei/ an; 
- 10 lei/luna/ gospodarii locuite temporar = 120 lei/an; 
   Persoane juridice: 
- 40 lei/ luna/ agent economic pentru fiecare punct de lucru(societati comerciale)= 480 lei/an. 
 - fiind pandemie , oamenii nu au venit la primărie să plătească taxa de gunoi menajer , aceeași situație este și la 
taxa de apă și canalizare , avem de recuperat  aceste sume. 
 - de asemenea , s-a propus prin proiectul de hotărâre și ținand cont de : cantitatea deseurilor  municipale generate pe 
teritoriul unitatii administrativ teritoriale pe parcursul ultimelor 12 luni;-nr.de utilizatori casnici si noncasnici ai serviciului 
public de salubrizare din UAT-ul Gioseni;-procentul de deseuri municipale generate de agentii economici/institutii publice 
care conform PNGD,aprobat prin Hotararea de Guvern nr.942/20.12.2017 este de 25% din  total cantitate de deseuri 
municipale generate,  taxa de salubrizare ADIS pentru anul 2021 sa fie de 4,48 lei /pers / luna  . 

 - majorarea taxei de salubritate are legătură și cu pct. 8 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării  unei subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni ,în vederea achitării prestațiilor efectuate de 
operatorii serviciilor de salubrizare – initiator primarul comunei. 
 Se solicită luări de cuvânt din partea celor prezenți.  

Dl. Păduraru Paul – consilier local  
- consideră că trebuie găsită o soluție ca oamenii să plătească aceste servicii salubritate , apă ; 
- nu vrea promisiuni , considerînd că nu trebuie ca cetățenii  corecți , buni platnici  să aibă de suferit , adică să 

plătească în plus si pentru cei care nu plătesc din diferite motive  
- nu este de acord cu subvenționarea serviciului de salubritate din alte conturi  
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- urmează executările silite , toată lumea trebuie să plătească ; 
- la apă , repetă că a scăzut ritmul încasării taxei , a crescut datoria , urmează debranșarea , trebuie să stabilim o 

taxă mare de rebranșare la sistemul de apă 
Dl. Chicea Valerian – consilier local  
- este de acord cu debranșarea , așa vor fi nevoiți răi platnicii să plătească datoriile  
Dl. Jugaru Marian – consilier local  
- este de acord cu dl Paduraru , asă cum spunea la ședința trecută 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. 

- solicită tomberoane selective , răspunde dl primar că SOMA nu mai vrea să investească în tomberoane , licitația 
s-a prelungit nepermis , nu se stie câștigătorul , vom demara controale , dar avem nevoie să ne spuneți cine nu respectă 
selectarea gunoiului menajer ca să poată fi sancționați , inclusiv din muncitorii de la SOMA .  

 
 



  

Nefiind alte înterpelări, se supune la vot:  

-   pct.2 Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale, pentru anul 2021 -  votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință. 

- Pct. 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării  unei subvenții din bugetul  local al comunei  
Gioseni ,în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare – votat cu 8 voturi pentru 
și 4 voturi împotrivă ( dnii/dnele Păduraru P. , Helciug L., Patrașc A., Chicea V.). 

În continuarea ședinței , se discută pct. 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici la investiția “Îmbunătățirea serviciilor de agrement prin modernizarea parcului comunal Gioseni,  
județul Bacău”-inițiator primarul comunei  

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- informează că s-au închis lucrările la parc , urmează recepția , trebuie aprobată suplimentarea devizului pentru:  o 

fântână care va ajuta la irigarea gazonului facut , două porți și rampă de acces pentru ambulanță ( proiectul initial nu avea 
prevăzute aceste obiective )  

Valoarea totala cu TVA, conform deviz general anexat – 1.043.956,55 lei (224.097,15 euro) din care: 
 - valoare eligibilă rămâne neschimbată în sumă de  – 279.510,00 lei  
        (60.000 EURO) 
           - valoare neeligibilă se majorează, devenind – 764.446,55,00 lei ( 164.097,15 euro) din care 165.324,59 

lei reprezentând valoare TVA. 
Se solicită luări de cuvânt din partea celor prezenți.  
Dna Patrașc Alexandra – consilier local  
- consideră că este mare suma propusă a fi majorată ,pentru aceste lucrări , mai ales că s-au folosit aceleași 

pavele la aleile parcului . 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei  
- acest deviz s-a mai majorat motivat de majorarea salariului minim în construcție. 
- s-au montat borduri, inclusiv în fața scenei pe 150 mp, pavele noi , terenul de sport, tevile , drenajul , tribunele, 

betoane. 
Nefiind alte înterpelări, se supune la vot: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la investiția “Îmbunătățirea serviciilor de agrement prin modernizarea parcului comunal Gioseni,  județul 
Bacău” – votat cu 8 voturi pentru și 4 voturi împotrivă ( dnii/dnele Păduraru P. , Helciug L., Patrașc A., Chicea V.). 
 Se trece la discutarea punctului 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 
ianuarie și februarie  2021 – initiator primarul comunei;  

Prin proiectul de hotărâre s-a propus dl Boncu Petru , care nu este prezent la ședință dar a transmis telefonic prin 
dl. consilier Păduraru P. că este de acord să fie președinte de ședință pe următoarele două luni.  

Se supune la vot pct 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie 
și februarie  2021 în persoana dlui consilier Boncu Petru – votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la 
ședința ordinară . 

 În continuare se trece la următorul pct al ordinii de zi , pct.7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  
bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020 – initiator primarul comunei; 

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
- prezintă proiectul de hotărâre , informând că s-au primit de la Guvern 229 mii lei ( HG. nr. 1044/2020 ) pentru 

salariile asistenților personali  și alte cheltuieli de funcționare ale UAT -urilor .  
- citește anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre ; 
- informează că probabil va mai fi o rectificare de buget până la sfârșitul lunii , vom primi de la guvern încă 2 

miliarde lei , care vor intra în fondul de rezervă  și îi vom folosi pe proiecte anul viitor  
Se solicită luări de cuvânt din partea celor prezenți. 
Dna Patrașc Alexandra – consilier local  
- observă în anexa nr. 2 (investițiile din secțiunea dezvoltare )  că  la grupul sanitar de la parc nu s-au cheltuit banii 

propuși , întreabă dacă rămân în fondul de rezervă ? 
Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
- nu s-a făcut deocamdată nimic cu banii prevăzuți la grupul sanitar de la parc . 
Nemaifiind alte interpelări, se supune la vot pct.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  

bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020 - votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședința 
ordinară . 

La pct.4 Diverse au luat cuvântul: 
 Dl. Păduraru Paul – consilier local  

- întreabă câți cetățeni s-au înscris la proiectul de alimentare cu  gaz , răspunde dl primar că aproximativ  600 
cereri , dar trebuie să ajungem la 880 de cereri. 

- întreabă cine este proprietarul terenului de la Colonei, răspunde dl primar că îl trecem în domeniul privat , 
intervine dna secretar general : deocamdată este în rezerva comisiei locale de fond funciar , după finalizarea aplicării legilor 
fondului funciar va fi trecut în domeniul public sau privat.  

- dar cine lucrează terenul respectiv?, răspunde dl primar că este lucrat de SC Nicbac – pt. mânăstire ( ajutoare ) 
- semnalează că se circulă de către cei care au utilaje construite artizanal , dar care nu sunt înregistrate la taxe și 

impozite la primărie, consideră că primăria și poliția  trebuie să ia măsuri  
- întreabă dacă s-a făcut recepție parțială la străzile asfaltate ? există defecte ( viciu )  de construire la familia Pal 

Silvia. 
Dl. Calara Alexandru – viceprimarul comunei   
- știm problema la această familie , i s-a adus o mașină de balast  
Dl. Păduraru Paul – consilier local  
- balastarea lasă de dorit și pe str. Daliei, stă apa în drum  
- întreabă dacă s-au dat banii la Biserica catolică pentru capelă ? 
 
 



  

Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
- s-au dat banii tuturor confesiunilor din comună , dar toate bisericile  trebuie să ne aducă dovada plăților, la 

Biserica catolică trebuie adusă factura pentru geamuri. 
 Dna Helciug Gabriela – consilier local  
 - solicită balast  pe str. Agricultorilor , răspunde dl primar că această stradă este propusă pentru asfaltare , dar 
trebuie răbdare , mai întâi avem extinderea la canalizare , apoi vom asfalta  
 Dl. Chicea Valerian – consilier local 
 - semnalează că s-a înfundat gura de canal pe str. Blăjoaia, răspunde dl primar că se va face proiect și va fi 
betonat   
 Dl. Păduraru Paul – consilier local  
 - face urări de bine tuturor celor prezenți în numele consiliului local , acum la sfârșit de an 2020 . 

Conducerea executivă ( primarul, viceprimarul și secretarul general al  comunei) ,  mulțumește pentru 
colaborare tuturor celor prezenți  și  urează un An nou 2021 mai bun, cu realizări pe toate planurile. 

  
La mulți ani ! 

  
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. 


