
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
         PROIECT NR. CL/25 din  19.04.2021 

         
 HOTĂRÂRE 

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

 
Primarul  comunei Gioseni, județul Bacău; 
Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. CL/122 din 19.04.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator, 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 al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gioseni;  
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 77/1 din 19.04.2021; 
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  ale art 25 litera 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  prin care 
ni se comunică sumele alocate pentru bugetul local 2021; 
 - adresele nr.383 și 400  din  25.01.2021 , 1330/14.04.2021     ale Scolii Gimnaziale Ion Strat din comuna Gioseni . 
 - adresa nr.6441 din 09.04.2021 a Consiliului Județean Bacău , prin care ni se comunică sumele alocate pentru 
bugetul local 2021; 
 În baza art.135 alin.(8) , art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a) și c)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 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 

PROPUNE: 

 
 Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Gioseni , județul Bacău pentru anul 2021, la partea de venituri 
si la partea de cheltuieli , conform Anexei 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 , in 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  

 

                Iniţiator     
                                               Aviz de legalitate, 
                PRIMAR,        SECRETAR GENERAL COMUNĂ,  
  BERNADIN TAMAȘ                                 Cristina Sandu  
 
 
 
Red.SC/1ex 

http://www.primariagioseni.ro/


 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR  
       Nr. CL /122 din 19.04.2021 

 
REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotarare nr.25 din 19.04.2021 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021  

ale comunei Gioseni ,  județul Bacău 

 
 

 Prin biroul contabilitate, achiziții publice, administrativ se face cunoscut despre necesitatea adoptării de 
către consiliul local a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 
2021. 
  În acest sens s-a întocmit un Raport de specialitate înregistrat la nr. CL/ 123  din   19.04.2021. 
 Inițial a fost supus spre consultare anunțul nr. 826 din 18.03.2021 prin care în conformitate cu 
prevederile art. 39 alin.(3) din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare și în urma publicării în Monitorul Oficial nr.236 din 09.03.2021  a Legii bugetului de stat nr.15/2021 
pentru anul 2021, am procedat la supunerea spre dezbatere publică a  aprobarii prin hotărarea Consiliului local 
a Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe 
anul 2021  ale comunei Gioseni,  județul Bacău - inițiator primarul comunei; ( fără sumele repartizate de 
Consiliul Județean Bacău ) 
 

 În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare și ale Legii bugetului de stat nr.15/2021 pentru anul 2021; Legea educatiei nationale nr 
1/2011, cu completarile si modificarile ulterioare , Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificarile si 
completarile ulterioare,, art 9 si  ale art 25 litera a) si b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 
101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

-  adresele nr.383 și 400   din  25.01.2021,  1330/14.04.2021     ale Scolii Gimnaziale Ion Strat din 
comuna Gioseni . 
 - adresele: 445/17.03.2021, 481/01.04.2021 ale  Administrația Județeană  a Finantelor Publice Bacău , 
precum și nr. 6441 din     09 .04.2021 a Consiliului Județean Bacău , prin care ni se comunică sumele alocate 
pentru bugetul local 2021; 
 Având în vedere ca: 
 - Suma de 1088,47 mii lei, reprezentând excedentul anilor precedenti,  se propune a se utiliza pentru 
finantarea investitiilor, dupa cum urmeaza: 

- Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare – 288.47 mii lei 
- Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor -  800 mii lei 

 
 - este necesară  achitarea prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare   propun 
acordarea unei subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni pentru  diferenţa 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 , in cursul anului 2021, având în vedere prevederile art 9 si  ale art 
25 litera a) si b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
  Potrivit art.39 alin.(6) , autoritățile deliberative trebuie să adopte bugetele locale în termen de maxim 45 
zile de la data publicării legii bugetului de stat în monitorul official și solicitarea  ANAF Bacău de depunere a 
bugetului astfel aprobat până la 22.04.2021,  solicităm DE URGENȚĂ acordul domnilor consilieri  pentru 
aprobarea  în sedinta ordinară din 20.04.2021, a bugetului de venituri si cheltuieli  și a listei obiectivelor de 
investiții pe anul 2021  , conform anexelor nr. 1 și 2 . 

  

 
PRIMAR, 

Tamaș Bernadin 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
      ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
Birou contabilitate 

Nr. CL/124 din 19.04.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarâre nr. 25 din 19.04.2021 

privind aprobarea  bugetului  de venituri si cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții  
ale comunei  Gioseni-judetul Bacau,  pentru anul 2021 

 
 

Subsemnata Buculei Cristina – Elena , consilier superior contabilitate în cadrul  BIROULUI 
CONTABILITATE din cadrul Primariei Gioseni, in baza:  

- 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. 87 alin.(3) , art.88 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art 9 si  ale art 25 litera a) si b) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

-  adresele nr.383 și 400   din  25.01.2021, 1330/14.04.2021   ale Scolii Gimnaziale Ion Strat din 
comuna Gioseni . 

- adresei nr.445/17.03.2021,481/01.04.2021 ale  Administrația Județeană  a Finantelor Publice Bacău , 
- adresei  nr. 6441 din  09.04.2021 a Consiliului Județean Bacău , prin care ni se comunică sumele 

alocate pentru bugetul local 2021;  
In conformitate cu art.19  din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, conform 
anexelor nr. 1 și 2 la proiectul  de hotărâre anexat ,in contextul in care aceasta aprobare este  oportuna, legala 
si necesara:  potrivit art.39 alin.(6) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, autoritățile deliberative trebuie să adopte bugetele locale în termen de maxim 45 zile de 
la data publicării legii bugetului de stat în monitorul oficial precum și solicitarea  ANAF Bacău de depunere a 
bugetului astfel aprobat până la 22.04.2021.  

In urma analizei posibilitatilor de realizare a veniturilor proprii  bugetul de venituri si cheltuieli al 
UAT Gioseni va avea urmatoarea forma : 

 
A. VENITURI 

 
I. Venituri proprii: - 531 mii lei 
II. Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 040201): 303 mii lei 
III. Sume alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  (cod 

040204) : - 578 mii lei 
IV. Sume repartizate din   Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (6 % din impozitul pe venit)  (cod 

040205) : - 70 mii lei 
V. Sume defalcate din TVA pentru activitati descentralizate (cod 1102) (invatamant, asistenta 

sociala): - 1523 mii lei din care:  
- Cheltuieli materiale invatamant – 312 mii lei 
- Burse -18 mii lei 
- Asistenti personali si persoane cu handicap – 1135 mii lei  
- Ajutor de incalzire pentru beneficiari VMG – 13 mii lei 
- Tichete de gradinita – 25 mii lei 
- Drepturi pentru copii cu nevoi speciale (CES) – 20 mii lei 

VI. Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 1106): - 2420 mii lei 
VII. Subventii pentru ajutorul de încălzire (42.03): - 40 mii lei 
VIII.Finantare POC (48.01): - 320,09 mii lei (pentru dotare scoala cu laptopuri, tablete, table 
interactive, proiectoare) 
IX. Finantare AFIR (43.31): - 94,54 mii lei (pentru Imbunatatirea serviciilor de agrement prin 
modernizarea parcului comunal) 
X.  Finantare pt PUG (43.21): - 74 mii lei  

 
  TOTAL VENITURI = 5953,63 mii lei 
 
 



 

 

 
B. CHELTUIELI 

 
I.  AUTORITATI PUBLICE (Cap.51): 
-cheltuieli de personal 510210 – 1687 mii lei  
- bunuri si servicii 510220  - 369 mii lei 
-cheltuieli de capital   - achizitie Multifunctional XEROX – 19,6 mii lei (71.01.03) 
   - Extindere sistem monitorizare video – 60 mii lei (71.01.30) 

- Strategia de dezvoltare 2021-2026  - 20 mii lei  
    
Total capitol = 2155,6 mii lei 
 
II.  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (Cap.54): 
 
-Fond rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale- 77,5 mii lei 
Total capitol = 77,5 mii lei 
 
III.  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI (Cap.56) 
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile  de asistenta sociala pentru persoane cu handicap 560251  -  
156 mii lei 
Total capitol = 156  mii lei 
 
IV.  ORDINE  PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (Cap.61) 
- bunuri si servicii   - 12,2 mii lei (pentru echipament si tehnica de interventii, asigurari de viata pentru SVSU, 
interventii voluntari) 
Total capitol =  12,2 mii lei  
 
 
V.  INVATAMANT (Cap. 65) 
 

Cheltuieli SCOALA ION STRAT, suportate din:   TVA   BUGET 
LOCAL  

bunuri si servicii invatamant   312  312   

burse  48   18   30  

 drepturi pt elevi cu nevoi speciale (CES)                           20   20   

Instalare sistem supraveghere video si sistem alarma 
antiefractie Gradinita Centru Gioseni 

 11    11  

Revizie sistem de supraveghere video scoala  "ION 
STRAT" GIOSENI 

 3    3  

transport cadre didactice  50    50  

abonament internet tablete elevi  34,5   34,5  

indemnizatie de instalare 1cadru didactice  3,9    3,9  

calculatoare pt laboratorul de informatica  75    75  

TOTAL (mii lei)  557,4   350   207,4 

 
Alte cheltuieli cu scoala: 
-transport elevi liceu:7 mii lei 
- tichete de gradinita: - 25 mii lei 
- tablete grafice, proiectoare si alte obiecte de inventar si servicii:130.1 mii lei 
- cheltuieli de capital:  

- laptopuri si table interactive :137,8 
 - reabilitarea Scolii gimnaziale „Ion Strat” Gioseni: 40 mii lei  
- Construire si dotare gradinita cu program prelungit : 50 mii lei      

Total alte cheltuieli  =  389.9 mii lei 
 
Total capitol  =  947,3 mii lei 
 
VI.  CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (Cap. 67) 
-sustinerea cultelor  - 25 mii lei 
-cheltuieli de capital:   - Amenajare loc de joaca caminul tineretului – 20 mii lei 

 - Imbunatatirea serviciilor de agrement prin modernizarea parcului comunal – 28  mii 
lei  
- Grup sanitar parc 52 mii lei 

Total capitol = 125 mii lei 



 

 

VII. ASIGURARI  SI ASISTENTA SOCIALA (Cap.68) 
 
-cheltuieli de personal asistenti personali = 1096.6 mii lei 
-indemnizatii persoane cu handicap si ajutoare de incalzire  = 180 mii lei 
-ajutoare de urgenta - 15 mii lei 
-ajutoare incalzire- 54.5 mii lei 
- 50 de ani casatorie-3 mii lei 
Total capitol =1349.1 mii lei 
 
VIII . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (Cap.70) 
-cheltuieli cu bunuri si servicii iluminat public  -  130 mii lei ( energie, intretinere si reparatii iluminat public) 
- cheltuieli reparatii si decolmatari canale:30 mii 
-cheltuieli de capital : - 1464.4 mii lei din care: 

- Infiintare retele inteligente de distributie gaze naturale in com. Gioseni - 30 mii lei  
- Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare – 550 mii lei 
- Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor -  800 mii lei 
- realizare PUG  - 84.4 mii lei 

Total capitol =  1624,4 mii lei 
 
IX.  PROTECTIA MEDIULUI (Cap.74) 
 -cheltuieli cu bunuri si servicii -  200 mii lei din care : 
  -  reparatii canalizare si apa – 40 mii lei 
  -  salubritate – 220 mii lei 
Total capitol =  260 mii lei 
 
X.  TRANSPORTURI (Cap. 84) 
- cheltuieli de intretinere si reparatii drumuri - 140 mii lei  
- cheltuieli de capital = 195 mii lei din care: -  
  - Modernizare retea de drumuri de interes local in comuna Gioseni  – 125 mii lei  
  - Lucrari de protectie taluz pe strada Blajoaia- 50 mii lei 
  - Amenajare parcare scoala – 20 mii lei 
Total capitol = 335 mii lei 
 
TOTAL CHELTUIELI sursa A =  7042.1 mii lei 
 
 Suma de 1088,47 mii lei, reprezentând excedentul anilor precedenti, propun a se utiliza pentru 
finantarea investitiilor, dupa cum urmeaza: 

- Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare – 288.47 mii lei 
- Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor -  800 mii lei 

 
In vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare   propun acordarea unei 

subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni pentru  diferenţa 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 , in cursul anului 2021, având în vedere prevederile art 9 si  ale art 25 litera a) si 
b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

  
 

SURSA E – ACTIVITATI DIN VENITURI PROPRII  
 
Venituri din taxe pentru alimentarea cu apa: 190 mii lei 
Cheltuieli - 190 mii lei din care :  

- Cheltuieli cu energia electrica: 130 mii lei 
- cheltuieli cu reparatii si intretinere : 60 mii lei 

  
 
         Intocmit , 

Consilier superior contabilitate  
Buculei Cristina - Elena  

 

 
 
 
 



 

 

 
 

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

SECRETAR GENERAL  

 
 

PROCES - VERBAL 
NR. CL/ 77/1 din  19.04.2021 

 

 
 Subsemnata Sandu Cristina – secretarul general al  comunei Gioseni, azi data de mai sus, am 

procedat la supunerea spre dezbatere publică a  aprobarii prin hotărarea Consiliului local a: 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții 
pe anul 2021  ale comunei Gioseni,  județul Bacău - inițiator primarul comunei; 

 

 Obligația este prevăzută in Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică. 
Documentația care face obiectul dezbaterii poate fi consultată la sediul Primăriei comunei Gioseni, județul 
Bacău, unde este afișată intreaga documentație. 

Observațiile și propunerile cetățenilor comunei care sunt interesați se primesc zilnic de luni  până vineri 
între orele 8 – 14 la sediul Primăriei sau prin fax la nr. 0234/225233  până în data de  20.04.2021 

 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 
 
 

Secretar  general comună, 
 

 Cristina Sandu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red.SC/1ex 
 
 
 

 


