
1 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/   132  din  20.04.2021  

 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  20.04.2021  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. 80/14.04.2021.         

Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/120 din  
14.04.2021  si convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 118 din 14.04.2021 . 

Președintele de ședință , dl. Calara Alexandru   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 motivat dl. Hristea Lucian) ședința fiind statutară. 

Dl. Primar  citește  ordinea de zi  care este formată din următoarele puncte: 
1.  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 31.03.2021; 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău  
– inițiator primarul comunei;  
3.  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul 
Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea 
activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 2021  - initiator primarul 
comunei; 
4.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul "Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Bacău - ADIB" – initiator primarul comunei ;  
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii 
Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău  - initiator primarul comunei; 
 6.  Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
 
 Față de ordinea de zi inițială, dl. Primar solicită acordul pentru suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte :  
Suplimentare ordine de zi:  
 
7. 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 
8. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de execuție al exercitiului bugetar pe trimestrul I al 
anului 2021 – initiator primarul comunei 
 

Se supune la vot ordinea de zi  formată din  8 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.80 din 14.04.2021, 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 au  osti trimise consilierilor locali prin corespondență electronică 
sau în format de hărtie, conform opțiunilor; 
 - proiectul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2021 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 
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 - 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 suplimentarea ordinii de zi),   în conformitate cu prevederile  Ordonanței de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ . 
   Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei prezintă o INFORMARE  
 - mai întâi  prezenta situația  plăți/sume  din HCL nr. 20/20.04.2021  privind aprobarea  contului de 
incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020; 
(extras din pv al ședintei consiliului local din date de 30.03.2021 : ,,Dna consilier local Patrașc Alexandra : 
solicită clarificări la următoarele sume : 107.000 lei și 37.900 lei – alte active fixe ; 21.000 lei  -  alte bunuri și 
servicii...”  )  
 - 107.000 lei – cap. Cultură – Troița  
 - 37.900 lei - alte active fixe – bănci ( 25 buc ) și coșuri (40 buc )  
 - 21.000 lei – amplasare locuri de joacă + 15 bănci  
 - 69.940 lei – ridicare TOPO 23 străzi din comună  
 - 40.781 lei – intabulare la cele 23 străzi  
 - a fost la București la Ministerul Administrației și Internelor să solicităm susținere pentru proiecte în 
derulare și cele propuse :   în cadrul ADI Siret GAZ  proiectul de la POIM  nu a intrat încă la evaluare ( sunt 
proiecte de 2 miliarde de euro , în prima etapă sunt alocați 178 milioane , sperăm la punctaj mare ) ; la PNRR 
urmează să fie aprobat de UE 600 milioane de euro ;urmează să fie lansat PNDL III cu 400 milioane euro pt. 
gaz metan  
 - s-a solicitat la CNI AFIR includerea grădiniței cu program prelungit și a drumurilor pentru asfaltare  
 -  la investiția extindere apa și canalizare, în funcție de prognoza meteo , începem lucrările ; 
 - se încep lucrările la canalul Blăjoaia ;  excavăm tot canalul și betonăm  504 ml ( Vrânceanu – discuții 
virulente și canal Stoleru – s-a stins conflictul ) toate  în funcție de prognoza meteo   
 - s-a lucrat cu consultantul la întocmirea dosarului pentru ultima plată de la AFIR pentru parc, s-a depus 
în termen , acum așteptăm vizita în teren pentru a se verifica lucrările făcute ; 
 - am trimis adresă la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău pentru gropile , parapeții și 
acostamentele deteriorate , precum și solicitarea de asfaltare a drumului de la mânăstire la Pâncești  ; 
  
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de 30.03.2021; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de 30.03.2021 – votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință. 

 În continuarea  ședinței se discută pct.2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru 
anul 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău  – inițiator primarul comunei; 

Dl.Primar susține proiectul de hotărâre, este vorba de asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 adaptate la  comuna Gioseni. 

Se solicită interpelări . 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru 
anul 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău  - votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la 
ședință. 
 Se trece la pct.3 Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  contribuției  Consiliului local al 
comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile 
rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de 
asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 
2021  - initiator primarul comunei; 
 Dl.Primar susține proiectul de hotărâre :  
 - este vorba de adresa  Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecției Copilului nr. 32920 din 
18.03.2021, însoțită de  modelul de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip 
rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021;  
 - trebuie asigurată finanțarea contribuției la susținerea persoanelor  cu handicap cu domiciliul în 
comuna Gioseni care beneficiază de protecție socială pe anul 2021, în procent de 35% din costul total pentru 
susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  
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Nefiind  înterpelări , se supune la vot  Pct.3 Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  contribuției  
Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap 
instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a 
aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei 
cu handicap  pentru anul 2021 -  votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință. 

Pct.4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul "Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara Bacău - ADIB" – initiator primarul comunei ; 

Dl.Primar  susține proiectul de hotărâre : s- a diferențiat cotizația în funcție de POIM , ca urmare va 
trebui să cotizăm cu 9 mii lei , încă nu știm când vom preda sistemul de alimentare cu apă la CRAB  

Nefiind  înterpelări ,se supune la vot pct.4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cotizației pentru 
anul 2021 la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău - ADIB" – votat în unanimitate 
de cei 12 consilieri prezenți. 

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru 
elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău  - initiator primarul comunei; 
 Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : conform HG nr.1064/2020 trebuie să aprobăm prin  
HCL cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
invatamantul  preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul scolar 2020-2021; am prevăzut în 
proiectul de buget 18 mii lei , urmare a adresei nr. 957 din 18.03.2021 a Școlii Gimnaziale „ Ion Strat ” . 
 Dl. consilier local Păduraru Paul:întreabă pentru care an se vor da burse , răspunde dna secretar 
general că pentru anul școlar 2020 – 2021  

Dna consilier local Patrașc Alexandra : consideră că pentru început este bine , să stimulăm copiii să 
invețe  

Dl consilier local Jugaru Marian : cine a propus 100 lei , răspunde dna secretar general că suma 
minimă de 100 lei  este stabilită de lege ( HG 1064/2020) , iar dl primar precizează că atât s-a propus în buget 
deocamdată. 
 Nefiind  alte interpelări ,se supune la vot Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și 
a numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ” comuna Gioseni , județul 
Bacău  – votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți. 

Pct.6 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 
 Dl. Primar susține proiectul de hotărâre :  nu am putut finaliza proiectul de buget mai devreme , 
deoarece nu am avut toate sumele ; citește anexele  nr. 1 și 2 , precizări suplimentare la cap. cheltuieli : scoala, 
facturi de la TRANSPORT Public SA Bacău pentru transportul elevilor din Gioseni la școlile din mun. Bacău ; la 
salubritate suntem pe minus , se propune subvenționarea activității de colectare , transport și depozitare deșeuri 
menajere prestată de SC SOMA și ADIS , numai dacă este nevoie și nu încasăm suficient ; la sistemul de 
alimentare cu apă cheltuielile de personal ale angajaților sunt prinse la cheltuielile cu salariile ale celorlalți 
angajați . 

Dl. consilier local Chicea Valerian : întreabă de ce nu s-au prevăzut bani pentru ziua comunei, 
răspunde dl primar că nu crede că depășim până în august ac. pandemia de covid . 
 Dl. consilier local Păduraru Paul:  
 - întreabă de facturile de la TRANSPORT PUBLIC SA Bacău , anul trecut nu s-a mers la școală , 
răspunde dl primar că s-a mers la începutul anului școlar 2020 – 2021 , dar doar elevii care învață la liceele 
Sanitar și Karpen ar folosi autobuzele din Bacău, rămâne să ne mai interesăm.    

- când se face reabilitarea școlii , răspunde dl primar mai întâi să primim finanțare , apoi se va începe 
de la acoperiș , instalații sanitare , etc 

- propune să se dea premiu de 50 ani de căsătorie în luna  când se împlinesc anii  
Dl. Primar : la iluminat s-au dublat lămpile și este calitatea iluminatului net superioară ; la canalizare 

vor beneficia deocamdată doar cetățenii din zona de la intrare în  comună ; speră să fie făcut locul de joacă la 
mânăstire.  

Nefiind  alte interpelări ,se supune la vot Pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 ale comunei Gioseni ,  județul 
Bacău - votat în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți. 

Pct.7. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de execuție al exercitiului bugetar pe 

trimestrul I al anului 2021 – initiator primarul comunei 

Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : explică plățile făcute în trimestrul I al anului 2021 ; 

mentenanță apă : redevența, buletine analiză apă  

Dna consilier local Patrașc Alexandra : dorește să se prezinte devizul de la lucrarea privind Toaleta 

în parc , cînd se va aproba execuția  

Dl. consilier local Chicea Valerian : consideră că prin subvenționarea salubrității ii încurajăm pe cei 

răi-  platnici să nu plătească în continuare  
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Dl. Primar : consideră important să-i convingem pe cetățeni să colecteze selectiv gunoiul menajer , 

informează că SC SOMA a câștigat licitația , dacă nu vor fi contestații, urmează să aflăm în zilele următoare   

Dl. consilier local Păduraru Paul: întreabă ce facem cu cei care plătesc corect gunoiul , cum ne 

îndreptăm împotriva celor răi platnici , răspunde dl primar că se vor face dosare de executare silită , trebuie să 

depistăm oamenii care nu respectă mediul  

Dl. consilier local Chicea Valerian :întreabă când se delimitează islazul comunal , răspunde că nu a 

permis vremea până acum , dar sperăm să reușim , poate chiar să facem o acțiune comună de curățare a 

islazului  

Nefiind  alte interpelări ,se supune la vot Pct.7. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție al exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2021 - votat în unanimitate de cei 12 consilieri 

prezenți. 

La pct. DIVERSE au luat cuvântul :  

Dna consilier local Patrașc Alexandra : solicită balast acolo unde întoarce autobuzul, la capătul 

traseului , deoarece sunt gropi.  

Dl. consilier local Chicea Valerian : de adus buldoexcavatorul la Alexăndroaia  

Dl. consilier local Oprea Martin : semnalează canalul care duce la câmp pe str. Islazului  

Dl. Primar :are o propunere o șosea de centură Gioseni – Gara Valea Seacă  ( comuna Nicolae 

Bălcescu ) de propus pe fonduri europene  

Dl. consilier local Boncu Petru : consideră canalul de la Stoleru îngust , răspunde dl Primar că a fost 

făcut în regim de urgență , din cauza ploilor , urmează să se betoneze, dar trebuie proiect  

Dna consilier local Helciug Liliana :  solicită deschiderea porții de la parc către școală , dar trebuie 

supravegheați copiii deoarece sar gardul , la fel de pericolos este scrânciobul cel mare din parc , răspunde  

dl primar că scrânciobele sunt făcute după standarde , deocamdată trebuie verificate  de către echipa de la 

AFIR  

Dl consilier local Jugaru Marian : întreabă de o formă de asociere a serviciului privind câinii 

comunitari ; solicită să fie monitorizate drumurile spre câmpuri ( de prevenit furturile de produse agricole ) ; la 

izvorul de la pod să fie făcută o troiță + zonă de refugiu - răspunde dl primar că rămâne de văzut în funcție de 

resursele bugetare  

Dl. consilier local Jitaru Felix : la cișmeaua de la pădure sunt multe gunoaie , propune dl primar să 

facem o acțiune de curățare la pădure, poate sâmbătă 24.04.ac de la ora 9  

Dl. consilier local Păduraru Paul: pe str. Garofiței este apă în beciurile oamenilor , răspunde  

dl viceprimar că stie problema, trebuie o traversare la Silvica.  

 

 Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință propune închiderea ședintei, drept pentru care 
s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

 
 

  

Președinte de ședință       
Consilier, 
Calara Alexandru                                                                                    

         Secretar general  comună,     
         Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. SC/1ex. 


