
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

     
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021  
ale comunei Gioseni ,  județul Bacău 

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  20.04.2021; 
Având în vedere:  
- proiectul de hotărâre  nr. 25 din  19.04.2021 , inițiat de către primarul comunei;  
- referatul de aprobare nr. CL/122 din 19.04.2021 al primarului comunei, prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea aprobării bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021  ale comunei Gioseni,  
județul Bacău; 

- raportul de specialitate CL/123  din 19.04.2021 al biroului  contabilitate, prin care se motivează în drept și în fapt 
necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

- avizul consultativ nr. 129/1/2/3 din 20.04.2021 ,al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gioseni;  
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre , înregistrat sub nr. CL/ 77 din 18.03.2021; 
În baza prevederilor : 
-   art.19 alin.(1) lit.a) și art.20 alin.(1) lit.a), art.39   ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; ale Legii bugetului de stat nr.15/2021 pentru anul 2021; art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată  ; Legii educatiei nationale nr 1/2011, cu completarile si modificarile 
ulterioare ,a  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificarile si completarile ulterioare;  
art. 9 si  art. 25 lit. a) si b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; art. 87 alin.(3) , art.88 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare: 
 - adresele  Administrației Județene  a Finantelor Publice Bacău nr. 445/17.03.2021 și nr.  481/01.04.2021;   
 - adresele nr.383 și 400 / 25.01.2021, nr.1330/14.04.2021 ale Școlii Gimnaziale Ion Strat din comuna Gioseni; 
 - adresa nr.6441 din 09.04.2021 a Consiliului Județean Bacău ;  
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.135 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) 
art.197 alin.(1), (2), (4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Gioseni , județul Bacău pentru anul 2021, 
prevăzut în Anexa nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, prevăzută în  Anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă  ca excedentul anilor precedenți în sumă de 1088,47 mii lei să fie utilizat pentru finanțarea 
investițiilor, după cum urmează : 
 - Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare – 288.47 mii lei 
 - Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor  -  800 mii lei 
 Art.4. Se aprobă acordarea unei subvenții din bugetul local al comunei Gioseni  în vederea acoperirii  
diferenţei între valoarea serviciilor de salubritate facturate de către S.C. Soma S.R.L. (colectare) şi A.D.I.S Bacau 
(depozitare) si taxa de salubritate colectată de la persoanele fizice și juridice , în cursul anului 2021.  
 Art.5. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la 
instanţa de contencios administrativ competentă. 
             Art.6. Primarul comunei GIOSENI , prin Biroul contabilitate , achiziții publice, administrativ și celelalte 
compartimente  din cadrul aparatului de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 
          Art.7. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului 
Bacău,  primarului comunei ,biroului precizat la art.6  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. 19 
din  20 aprilie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  12  voturi ,,pentru”  din  12  consilieri prezenți. 
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