
  

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/  28 din  28.01.2021  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  28.01.2021  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. 8 din  21.01.2021.                         
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/11 din  21.01.2021  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 9 din 11.01.2021 . 
Președintele de ședință, dnul Boncu Petru  , 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 13 consilieri . 

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 17.12.2020; 
2. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare de îndată    a  Consiliului local din data  de 

23.12.2020; 
3. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în 

semestrul II al anului 2020 – întocmit de către dna Gema Păduraru, inspector superior în cadrul   Compartimentului  
de asistență socială;  

 4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare pentru anul școlar 2021 - 2022  din comuna 
Gioseni, județul Bacău – inițiator primarul comunei; 

 5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV 
al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități în anul 2021 – inițiator primarul comunei;  

 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni   în 
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău  - inițiator primarul 
comunei;  

9. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 Dl. primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:  

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 5 din 27.01.2020 privind actualizarea Devizului General privind cheltuielile 
necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare  în comuna Gioseni ,judetul Bacau “ – initiator 
primarul comunei 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 6 din 27.01.2020  privind revocarea HCL nr.58/2020 și actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici la investiția “Îmbunătățirea serviciilor de agrement prin modernizarea parcului 
comunal Gioseni,  județul Bacău”- initiator primarul comunei 
 

Se supune la vot ordinea de zi finală formată din  9 puncte ,  fiind aprobată în unanimitate de cei 13 
consilieri prezenți la ședință.  

În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare s-au stabilit următoarele măsuri, prin Dispoziția primarului 
nr.8 din 21.01.2021, 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 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 și că a apărut Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 25/14.01.2021 care aprobă modelul orientativ al Statutului UAT care are 14 anexe și modelul orientativ al 
Regulamentului de organizare și functionare a consiliului local cu 11 anexe. 
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  Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei prezintă o INFORMARE  

- se lucrează la închiderea anului bugetar 2020 
- se dau ajutoare POAD pentru persoanele defavorizate  
- la extindere canalizare suntem în derularea licitației 
- la școală se pregătește documentația pentru reabilitare scoală  , de depus la CNI , urmează HCL  
- avem director la școală nou (cu delegație pînă la vara ac.) , dna prof. Dospin Geanina , se pregătește  

începerea sem II , se lucrează la burse școlare  
- am fost informați de DSVSA Bacău că s-a găsit pestă porcină la o gospodărie , urmează ca luni să se formeze 

o comisie care să inventarieze toți porcii din comună  
  
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 17.12.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 17.12.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

 În continuarea  ședinței se discută pct. 2. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare de îndată    
a  Consiliului local din data  de 23.12.2020; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.2  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  extraordinare   a  
Consiliului local din data  de 23.12.2020 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

 Pct.3. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în 

semestrul II al anului 2020 – întocmit de către dna Gema Păduraru, inspector superior în cadrul   Compartimentului  
de asistență socială;  
  Dl.Primar citește raportul , urmează să aprobăm prin HCL nr. estimativ de asistenți personali pentru anul 2021, 
speră să avem bani pentru salariile acestora . 
 Pct.4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare pentru anul școlar 2021 - 2022  din comuna 
Gioseni, județul Bacău – inițiator primarul comunei; 
  Dl Primar citește nota de fundamentare a școlii , sunt 119 preșcolari , 402 elevi și 27 cadre didactice titulare 
 Se solicită luări de cuvânt . 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare pentru anul 
școlar 2021 - 2022  din comuna Gioseni, județul Bacău - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 Pct.5 Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul 
IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități în anul 2021 – inițiator primarul 
comunei; 

Dl.Primar susține proiectul de hotărâre : procentul înscrierilor în registrul agricol este de aproximativ 20%  , 
oamenii nu sunt obișnuiți să declare bunurile și animalele la registrul agricol , vom populariza inclusiv cu ajutorul biseric ii 
această obligație , trebuie să asigurăm continuitatea înscrierilor în registrul agricol 

Dna Secretar general : registrul agricol (atat cel pe suport de hartie, cat si cel pe suport electronic) se deschide pe 
o perioada de 4 ani;înscrierea în registrele agricole 2020-2024 este în întârziere , fiind în curs de desfăşurare; continuarea 
în mod susținut, fără întreruperi, a procesului de înscriere a datelor în registrul agricol  pentru perioada 2020-2024, mai ales 
în vederea desfășurării în bune condiții a recensământului agricol , precum și cel al populatiei din anul 2021./ este necesară 
demararea procedurilor de concurs sau transfer privind ocuparea postului vacant de consilier principal în cadrul 
compartimentului registru agricol, consultanță agricolă , motivat de faptul că  consilierul asistent cu atribuții de registru 
agricol urmează să intre în concediu pentru creșterea copilului . 

Dl.consilier local Păduraru Paul : s-a început  cadastrarea terenurilor din comună ?, răspunde primarul comunei 
că doar parțial , deoarece firmele de cadastru au considerat prețul de 60 lei /ha prea mic  

Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  Pct.5 Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a 
datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activități în anul 2021-  votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință 

Pct.6 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni   în 
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău  - inițiator primarul 
comunei;  

Dl.Primar  susține proiectul de hotărâre : s-a propus dl Calara Alexandru – viceprimar și se solicită propuneri 
pentru al doilea reprezentant : 

1.dl Jugaru Marian – propus de primar  
2.dl.Hristea Lucian – propus de dl viceprimar  
3.dl. Păduraru Paul – propus de dna Patrașc Alexandra ( refuză dl Paduraru) 
Se trece la vot pentru prima propunere  : în unanimitate 13 consilieri 
A doua propunere nu se mai votează. 
Se supune la vot pct.6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  

Gioseni   în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău  în persoana 
dlor Calara Alexandru și Jugaru Marian – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 

Pct.7 Proiect de hotărâre  Nr. 5 din 27.01.2020 privind actualizarea Devizului General privind cheltuielile 
necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare  în comuna Gioseni ,judetul Bacau “ – initiator 
primarul comunei 

Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : urgența actualizarii prin hotărâre a consiliului local  a Devizului general 
privind cheltuielile necesare investiției datorita calendarului organizarii licitatiei in SICAP ,  se propune suplimentarea 
devizului inițial cu 10 mii lei pentru specialiștii care vor fi cooptați în comisia care va verifica documentațiile depuse pe 
SICAP pentru a declara căștigătorul . 

Dl. Consilier local Chicea Valerian : perioda de contestație?, răspunde dl primar 30 de zile   
Nefiind alte înterpelări , se supune la vot pct. 7 Proiect de hotărâre  Nr. 5 din 27.01.2020 privind actualizarea 

Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare  în 
comuna Gioseni ,judetul Bacau “ - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 



  

 
Pct. 8 Proiect de hotărâre  Nr. 6 din 27.01.2020  privind revocarea HCL nr.58/2020 și actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici la investiția “Îmbunătățirea serviciilor de agrement prin modernizarea parcului 
comunal Gioseni,  județul Bacău”- initiator primarul comunei  

Dl. Primar susține proiectul de hotărâre :  necesitatea aprobării revocării  HCL nr.58/2020 privind aprobarea 
actualizării indicatorilor tehnico-economici la investiția “Îmbunătățirea serviciilor de agrement prin modernizarea parcului 
comunal Gioseni,  județul Bacău” , care a fost aprobat în ședința consiliului local din 17.12.2020 , deoarece  in urma 
verificarilor facute de (CRAFIR)  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est IAŞI  s-a constatat că 
devizul era greșit la partea neeligibilă , iar prin adresa email  a consultantului investiției , dna Ioana Ungureanu, s-a refăcut 
Devizul  General actualizat – Cheltuieli eligibile + neeligibile – al  SC GAMA PROCONCEPT SRL Mărgineni , astfel : 

Valoarea totala cu TVA, conform deviz general anexat – 1.036.584,78 lei (222,514.71 euro) din care: 
 - valoare eligibilă  ramane neschimbata în sumă de  – 279.510,00 lei  
 - valoare neeligibilă se majorează, devenind –  757.074, 48 lei  din care 163.992,94 lei  reprezentând 

valoare  TVA. 
Se compară devizul din 17.12.2020 și cel de acum.   
Se solicită luări de cuvânt din partea celor prezenți.  
Dna consilier local Patrașc Alexandra : își menține punctul de vedere, considerând  că este mare suma propusă 

a fi majorată ,pentru aceste lucrări . 
Dl.  Primar  informează că pe 29.12.2020 s-a finalizat  lucrarea prin încheierea procesului verbal al comisie de 

recepție, se așteaptă vizita în teren a celor de la AFIR Iași,să putem depune dosarul până în 20 martie ac.   
Nefiind alte înterpelări, se supune la vot:pct .8  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.58/2020 și 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici la investiția “Îmbunătățirea serviciilor de agrement prin modernizarea 
parcului comunal Gioseni,  județul Bacău– votat cu 9 voturi pentru și 4 voturi împotrivă ( dnii/dnele Păduraru P. , 
Helciug L., Patrașc A., Boncu P.). 
 La pct.9 Diverse au luat cuvântul: 
 Dl. viceprimar Calara Alexandru : a împărțit comuna în 12 sectoare pentru cei 12 consilieri , citește sectoarele și 
înmânează consilierilor câte un exemplar , speră la o colaborare bună. 
 Dl. consilier local Bașcândură Marinică : solicită să se includă în proiectul de buget bani pentru 500 m trotuar în 
partea de N a comunei / comisie pentru verificarea islazului până la 10 mai ac.  
 Dl.  Primar : se va proceda la rezilierea unui contract de concesiune islaz și vom atribui altor doritori islazul prin 
concesiune sau închiriere./ comisia va verifica activitatea concesionarilor la islaz 
 Dl. consilier local Chicea Valerian : pe Valea Blăjoaiei este un canal nedesfundat ,a tot spus de el încă de prin 
noiembrie 2020 / să se facă delimitări la islaz , s-a arat drumul , s-a cărat gunoi  
 Dl.  Primar : propune să se facă carte funciară la islaz, cere sprijinul tuturor pentru a semnala neregularitățile la 
islaz   
 Dl. consilier local Păduraru Paul: în str. Soarelui sunt gropi, dacă sunt datorii la concesionarii islazului să se 
rezilieze contractul /ele   / ar dori să ia indemnizația de ședință pe un card la altă bancă , nu la CEC, răspunde dl primar că 
avem convenție cu CEC -ul , sunt multe hârtii de făcut  

- întreabă ce se construiește în spatele școlii, răspunde dl primar că se face școală în limba maghiară .  
- programul masa caldă , s-a oferit o firmă să aducă masa caldă bătrînilor  
Dl consilier local Oprea Martin : la Butnărașu Grigore s-a înfundat șanțul , a fost curățat între timp  
Dna consilier local Petrina Iustina : solicită o mașină de balast la fermă / cetățenii solicită coșuri de gunoi și 

tomberoane   
Dl consilier local Jugaru Marian : oamenii nu reușesc să urce cu mașina pe str. Blăjoaia , pe Ion Strat , Bradului , 

raspunde dl primar că se vor aloca bani pentru a aduce drumurile în starea lor inițială / propune să se achiziționeze un 
buldoexcavator și o camionetă . 

Dl. consilier local Jitaru Felix : în zona de sud a comunei ( spre islaz ) este dezastru , se depun gunoaiele , la fel 
este mizerie în stația de autobuz , în fața mănăstirii , cei de ajutor social să fie puși la treabă , răspunde dl viceprimar că 
altfel nu sunt pontați și nu i-au bani . 

Dl. consilier local Boncu Petru : la DJ stă apa pe acostament  
Dl. consilier local Chicea Valerian : este mizerie la fantâna  de la Patrașcu , răspunde dl primar că vom trece în 

domeniul public toate fîntânele de pe strazile comunei  
  

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

 
 

  
Președinte de ședință       
Consilier, 
Boncu Petru                                                                                    

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


