
  
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTĂRÂRE 

privind  însușirea constatărilor şi măsurilor stabilite de  
Camera de Conturi a Județului Bacău, ca urmare a adresei nr. 191/1/04.02.2021 

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 

31.03.2021 ; 
Având in vedere: 
- proiectul de hotărâre   nr. 8  din 08.02.2021 , initiat de catre primarul comunei; 
- referatul de  aprobare nr. CL/45  din 08.02.2021 a primarului comunei,  prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea însușirii constatărilor şi măsurilor stabilite de  Camera de Conturi a Județului Bacău, ca urmare a 
 adresei nr. 191/1/04.02.2021; 

 - raportul de specialitate nr. CL/46 din 08.02.2021 al biroului contabilitate , prin care se motivează în drept și în 
fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

- avizul consultativ nr. CL /84/1/2/3 din 22.03.2021 al comisiilor de specialitate a Consiliului local ; 
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.CL/51 / 10.02.2021;  
În baza prevederilor:  
 -  art.33 alin.(1) din  Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; ale  Hotărârii Curții de Conturi nr.155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste 
activitati  ; ale Legii nr.82/1991 a contabilității , cu modificările și completările ulterioare ; ale Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;ale  Legii nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicată ; 

Luând în considerare:  
 - adresa nr.191/1 din 04.02.2021 a Camerei de Conturi Bacău, inregistrată sub nr.408/08.02.2021; 
 In temeiul  art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.a),  art.139 alin.(3) lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), (2), (4) 
din Ordonanța de Urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
             Art.1. Consiliul Local al Comunei Gioseni, judetul Bacău, își însușește constatările şi măsurile stabilite 
de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI BACĂU prin:  
 - Raportul follow-up nr.101 din 22.01.2021 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere 
la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 din 15.06.2018, prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
 -  Decizia nr.21/1 din 04.02.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin 
Decizia nr. 21 din 15.06.2018, prevăzută în  anexa nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire  prezenta hotărâre prin Biroul contabilitate și 
compartimentele de specialitate. 
             Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Gioseni, Prefectului Județului Bacău, 

biroului și compartimentelor de specialitate ,  potrivit competențelor  și va fi adusă la cunostință publică, 

conform legii, pe site- ul:  www.primariagioseni.ro  

 

Președinte de ședință 
             Consilier,       
             Calara Alexandru                                                                        Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
                   Secretar general  comună,     
                   Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
 

 

NR. 11  
din  31martie 2021 

 
Total consilieri în functie: 13 
Hotărâre adoptată cu  13   voturi ,,pentru” ,   -    voturi ,, împotrivă” ,    -     ,, abțineri ” din  13  consilieri prezenți.  
Red.SC/3ex. 
 

http://www.primariagioseni.ro/


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  GIOSENI NR. _____/2021 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  __/02/2021  

2 Comunicarea către primarul comunei2) __/02/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) __/02/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) __/02/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) __/02/2021  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz __/02/2021  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


