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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/  164  din  26.05.2021  

 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  26.05.2021  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. 92 din 
20.05.2021  .               

Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr. CL/ 156  din  
20.05.2021 si convocatorul inregistrat sub nr. CL/153  din   20.05.2021. 

Primarul comunei , dl. Bernadin Tamaș   le urează consilierilor Bun venit !, după care declară deschisă 
ședința Consiliului local, precizând că la ședință participă   dl viceprimar Calara Alexandru  și dna secretar 
general comună Sandu Cristina , precum și  un  număr de 13 consilieri ,  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 20.04.2021; 
2.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai, iunie 2021 – inițiator 
primarul comunei;  
3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice 
de alimentare cu apă și de canalizare -   inițiator primarul comunei; 
4.  Proiect de hotărâre  privind  acordarea dreptului de acces  pe domeniul public al comunei Gioseni, în 
scopul instalării pe raza comunei Gioseni, județul Bacău,  a unui traseu de fibră optică aparținând SC 
Orange România SA , în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce – initiator primarul 
comunei; 
5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) al 
comunei Gioseni, județul Bacău  pe anul 2021 – initiator primarul comunei; 
6. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
 
 Față de ordinea de zi inițială, dl. Primar a solicitat inițial  acordul pentru suplimentarea ordinii de zi cu 2 
puncte :  
7. Proiect   de   hotărâre nr. 31 din 25.05.2021 privind  stabilirea limitelor de reprezentare a 
reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna GIOSENI în Adunarea Generală a 
Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna GIOSENI  este acționar și în 
AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – inițiator primarul comunei  
8. Proiect  de  hotărâre nr. 32 din 25.05.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al  bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2020 – initiator primarul comunei 
 
 Dl. Primar precizează că punctul 7 se retrage de pe ordinea zi , conform art.136 alin.(11) din 
Codul administrativ.  

Se supune la vot ordinea de zi finală formată din  7 puncte , astfel : 
1.  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 

20.04.2021; 
2.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai, iunie 2021 – 

inițiator primarul comunei;  
3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii 

publice de alimentare cu apă și de canalizare -   inițiator primarul comunei; 
4.  Proiect de hotărâre  privind  acordarea dreptului de acces  pe domeniul public al comunei 

Gioseni, în scopul instalării pe raza comunei Gioseni, județul Bacău,  a unui traseu de fibră optică 
aparținând SC Orange România SA , în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce – 
initiator primarul comunei; 

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) 
al comunei Gioseni, județul Bacău  pe anul 2021 – initiator primarul comunei; 

6. Proiect  de  hotărâre nr. 32 din 25.05.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al  
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 – initiator primarul comunei 

7. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
 
  fiind aprobată în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință.  
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În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare s-au stabilit următoarele măsuri, prin 

Dispoziția primarului nr.92 din 20.05.2021, 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 fost 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 
 - 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 . Înmânează sub semnătură aleșilor locali câte un 
exemplar din declarația de avere și declarația de interese pentru a fi completate și   transmise până în 15 iunie 
2021 la ANI București  (Agenția Națională de Integritate). 
   Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei prezintă o INFORMARE  
 - mai întâi informează că a avut ceva probleme de sănătate , dar că acum este bine , ceea ce dorește 
tuturor celor prezenți.  
 Stadiul INVESTIȚIILOR : 
 - Modernizare Parc : s-a făcut recepția lucrărilor de către AFIR , am ieșit foarte bine, vom primi diferența 
de bani integral 95 .000 lei; terenul de fotbal a fost inaugurat duminică 23.05.2021 și s-a comportat foarte bine. 
 - Extindere apă – canal :s-au început lucrările pe str. Mioriței și pe rând le vom face pe toate străzile din 
proiect , sperăm să țină vremea 
 - Amenajare torenți : parte vestică a canalului Blăjoaia este finalizată, se lucrează pe est 100 metri ; a 
fost control de la ISC ; la final se va face canalul de la Vrânceanu. 
 - la următoarele proiecte suntem în fază de avize : Modernizare drumuri, Reabilitare școală, Construire 
grădiniță program prelungit … 
 - pentru proiectul de introducere gaz metan  și pentru proiectul de achiziție tablete nu avem date noi. 
 
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de 20.04.2021; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de  20.04.2021 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 În continuarea  ședinței se discută pct.2.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de 
ședință pe lunile mai, iunie 2021 – inițiator primarul comunei;  

Prin proiectul de hotărâre s-a propus ca președinte de ședință pe dl.Chicea Valerian . 
Nefiind înterpelări, se supune la vot  pct.2. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de 

ședință pe lunile mai, iunie 2021 în persoana dlui Chicea Valerian  – în unanimitate a fost votat de cei  
13 consilieri prezenți la ședință . 

 Dl președinte de ședință preia lucrările ședinței de consiliu local.  
 Se trece la pct.3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru 
unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare -   inițiator primarul comunei; 
 Dl.Primar susține proiectul de hotărâre, este vorba de prețuri și tarife ale CRAB pentru diferite lucrări 
conform anexei la proiectul de hotărâre ; Lucrarea rezervei de apă a Bacăului nu este finalizată, sunt mereu 
avarii la conducte ; referitor la comuna noastră nu stim când vom intra la finanțare , iar sistemul de alimentare 
cu apă și canalizare al comunei încă nu a fost predat la CRAB  . 

Se solicită interpelări . 
Dl. consilier local Boncu Petru : pentru comuna noastră vom folosi apă de la Valea Uzului ? , e mai 

economic să folosim apa noastră , așa cum este proiectul acum, va trebui să plătim taxe la apă mai mari  
 

mailto:contact@comunagioseni.ro
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Dl.Primar: deocamdată noi folosim apa noastră , când vom preda sistemul de apă și canalizare la 

CRAB , probabil că vom plăti mai mult  
Dl. consilier local Păduraru Paul: avem speranța ca după toate îmbunătățirile aduse sistemului de 

apă , să scadă prețul la apă ? 
 Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  pct.3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea și 
completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare - votat 
în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 Se trece la pct.4 Proiect de hotărâre  privind   acordarea dreptului de acces  pe domeniul public 
al comunei Gioseni, în scopul instalării pe raza comunei Gioseni, județul Bacău,  a unui traseu de fibră 
optică aparținând SC Orange România SA , în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce 
– initiator primarul comunei; 
 Dl.Primar susține proiectul de hotărâre :  
 - prin adresa SC Orange România SA nr. 21/TD/5879/15218 din 29.04.2021  se solicită acordul pentru 
instalarea pe raza UAT Gioseni a unui traseu de fibră optică aparținând Orange România SA , în cadrul unui 
proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în comuna Gioseni , județul Bacău : Construire rețea fixă de 
telecomunicații FTTH ORANGE în localitatea Gioseni, județul Bacău, precum și încheierea unui contract de 
acces pentru instalarea fibrei optice pe domeniul public al comunei Gioseni , județul Bacău, însușit  prin  
HG nr. 588/2006 pentru modificarea și completarea HG nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al 
județului Bacău , precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din județul Bacău ( anexa nr. 26 ) , cu 
modificările și completările ulterioare. 
 - a depus cerere pentru certificatul de urbanism și  RCS - RDS  SA tot pentru instalare fibră optică în 
comună . 
 Dl. consilier local Păduraru Paul: întreabă dacă prin această lucrare se îmbunătățește semnalul la 
telefoanele mobile pentru cartele ORANGE , consideră că atîta timp cât semnalul la ORANGE în comună este 
foarte slab , nu avem de ce să aprobăm această lucrare. 
 Dl.Primar: fiecare abonat să sune la service ORANGE  pentru îmbunătățirea semnalului . 
 Nefiind  alte înterpelări , se supune la vot  Pct.4 Proiect de hotărâre  privind   acordarea dreptului de 
acces  pe domeniul public al comunei Gioseni, în scopul instalării pe raza comunei Gioseni, județul 
Bacău,  a unui traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA , în cadrul unui proiect de 
dezvoltare a rețelei de date și voce -  astfel : 3 voturi pentru ( dna Petrina I, dnii Calara A și Jugaru M ) , 
și 10 abțineri ( se contabilizează la voturi împotrivă : dnele Helciug G și Patrașc A ,dnii Bașcândură M, 
Boncu P, Chicea V, Hristea L, Imbrea D, Jitaru F, Oprea M, Păduraru P)  

Astfel, pct.4 Proiect de hotărâre  privind   acordarea dreptului de acces  pe domeniul public al 
comunei Gioseni, în scopul instalării pe raza comunei Gioseni, județul Bacău,  a unui traseu de fibră 
optică aparținând SC Orange România SA , în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce 
– a fost respins cu 10 voturi  
 În continuarea ședinței , pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) al comunei Gioseni, județul Bacău  pe anul 2021 – initiator primarul 
comunei; 
 Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : urmare a   modificării intervenite în  componența nominală a 
comitetului local pentru situații de urgență CLSU la nivelul UAT Gioseni, în sensul că noul director al Școlii 
Gimnaziale ”Ion Strat ” este dna Dospin Ștefania Geanina și a introducerii informațiilor despre Sindromul 
Respirator Acut SARS , (COVID -19 ) în Analiza riscurilor biologice din  Planul de analiza si acoperire a 
riscurilor ( P.A.A.R. ) al comunei Gioseni, este necesară și obligatorie aprobarea   prin hotărâre a Consiliului 
local a PAAR pe anul 2021 
 Nefiind   interpelări ,se supune la vot Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de 
analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) al comunei Gioseni, județul Bacău  pe anul 2021– votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 
 Pct.6 Proiect  de  hotărâre nr. 32 din 25.05.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al  
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 – initiator primarul comunei 
 Dl. Primar susține proiectul de hotărâre :  contul de execuție se prezință Consiliului în fiecare trimestru 
din an , dar și anual pentru anul bugetar  precedent până la 31.05. , conform legii finanțelor publice locale ; 
citește anexa la proiectul de hotărâre , precizând sursele A și E  
 Dna consilier local Patrașc Alexandra : aduce la cunoștința tuturor faptul că, consilierii PSD nu vor 
mai vota proiectele de hotărâri (care au ca obiect bugetul și cheltuirea banului public) care suplimentează 
ordinea de zi , deoarece de un an toate proiectele de hotărâri ce țin de buget s-au prezentat în ultimul moment 
ca suplimentare  a ordinii de zi . 
 Dl consilier local Jugaru Marian : este de acord cu spusele dnei Patrașc , considerând că, chiar dacă 
nu sunt neapărat în domeniu, consilierii locali trebuie să fie informați din timp cu privire la buget și cheltuirea lui. 
  Pct.7 DIVERSE  
 Dl. consilier local Hristea Lucian : aduce la cunoștința tuturor celor prezenți că își va da demisia din 
funcția de consilier local din motive personale, urmează să facă și cerere scrisă în acest sens.   
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 Dl consilier local Jugaru Marian : solicită balastare pe str.Mioriței , intervine dl Viceprimar se lucrează 
acum pe această stradă ; este un stâlp în fața grădiniței care încurcă circulația , răspunde dl Primar că această 
problemă este din 2003 când s-a făcut extindere, dar cetățeanul respectiv trebuia să retragă gardul , probabil că 
va trebui să facem noi lucrarea .  
 Dl. consilier local Păduraru Paul:atrage atenția că mașinile care cară pietriș în Răcăciuni merg cu 
viteză prin comună , se poate întâmpla o nenorocire ; întreabă când se poate juca fotbal pe terenul de sport din 
parc, răspunde dl Primar că vom face un program 2 ore /zi sâmbăta și duminica , vom anunța și pe facebook     
 Dl. consilier local Bașcândură Marinică : informează că stația de pompe s-a oprit, trebuie luate 
măsuri. 

Dl consilier local Jugaru Marian : semnalează problema de la Str. Lămâiței , care nu s-a rezolvat , 
mai ales dacă va ploua.  

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

 
 

  

Președinte de ședință       
Consilier, 
Chicea   Valerian                                                                                   

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


