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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/  194  din  16.06.2021  

 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  16.06.2021  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. 112 din 
10.06.2021  .               

Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr. CL/ 191  din  
10.06.2021 si convocatorul inregistrat sub nr. CL/190  din   10.06.2021. 

Președintele de ședință , dl. Chicea Valerian, le urează tuturor celor prezenți  Bun venit !, declară 
deschisă ședința Consiliului local, precizând că la ședință participă   primarul comunei , dl. Bernadin Tamaș  și 
dna secretar general comună Cristina  Sandu , precum și  un  număr de 11 consilieri ( lipsește dl viceprimar 
Calara Alexandru – motivat de avarie la sistemul de apă ) ,  iar ca invitați de la ORANGE SA Bacău ,  
pentru pct 3 urmează să participe dnii Cătălin Diaconescu și Ciprian Fircan , ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință , dl. Chicea Valerian citește  ordinea de zi  care este formată din următoarele 
puncte: 

1.  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 

26.05.2021; 

2.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pe lunile iulie, august  2021 – 

inițiator primarul comunei;  

3.  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; 

4.   Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier 
local  a domnului Hristea Lucian – Napoleon, precum și vacantarea unui mandat  de consilier local  în 
cadrul Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău – initiator primarul comunei; 

5.   Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
  

Se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobată în unanimitate de cei 11 consilieri prezenți. 
 
În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare s-au stabilit următoarele măsuri, prin 

Dispoziția primarului nr.112 din 10.06.2021, 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 26.05.2021 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 ,   în conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ .  
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   Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei prezintă o INFORMARE  
 Stadiul INVESTIȚIILOR : 
 - Modernizare Parc : supracontrol de la AFIR IAȘI s-au verificat documentațiile , am ieșit foarte bine, 
vom primi diferența de bani integral 95 .000 lei; lucrarea va fi monitorizată timp de trei ani  
 - Amenajare torenți : s-a finalizat lucrarea  canalului Blăjoaia este finalizată, la fel  canalul de la 
Vrânceanu.( s-a deversat din fose la Neica,  Giosanu A.) 
 Dl Jugaru Marian – consilier local  
 - au fost probleme cu mizeria deversată la Stoleru ( a fost sesizat DSP Bacău ) 
 Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
 - canalul de la Stoleru – este proiect la Pod la Blăjoaia ; în urma ploilor , canalizarea a avut de suferit pe 
str. Mioriței. 
 - recensământul agricol este în desfășurare;  
 - pentru hramul satului, trebuie de pregătit fața comunei: curățenie, flori , cosit iarba  
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de 26.05.2021; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de  26.05.2021 – votat în unanimitate de cei 11 consilieri prezenți la ședință. 
 În continuarea  ședinței se discută pct.2.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de 
ședință pe lunile iulie , august 2021   – inițiator primarul comunei;  

Prin proiectul de hotărâre s-a propus ca președinte de ședință pe dna consilier Helciug Gabriela – 
Liliana. 

Nefiind înterpelări, se supune la vot  pct.2. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de 
ședință pe lunile mai, iunie 2021 în persoana dnei consilier Helciug Gabriela – Liliana  – votat în 
unanimitate a fost votat de cei 11 consilieri prezenți la ședință . 

În continuarea ședinței, dl președinte de ședință propune să se treacă la următoarele puncte , până 
ajung de la Bacău dnii de la ORANGE, propunere aprobată in unanimitate de consilierii locali.  

Se trece la pct.4 Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de 
consilier local  a domnului Hristea Lucian – Napoleon, precum și vacantarea unui mandat  de consilier 
local  în cadrul Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău – initiator primarul comunei; 

Dl.Primar susține proiectul de hotărâre, este vorba de depunerea demisiei scrise a dlui Hristea Lucian – 
Napoleon, iar consiliul local constată încetarea mandatului de consilier local a acestuia , precum și vacantarea 
mandatului de consilier local din partea PNL . 

Încetarea mandatului de consilier local în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului 
desfășurată după apariția evenimentului, în baza demisiei scrise inaintate secretarului general al 
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, președintelui de ședință, după caz. 

 Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declara vacant locul consilierului local se 
comunică de îndată judecatoriei competente să valideze mandatul supleantului. 

Nefiind înterpelări, se supune la vot  pct.4 Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării, prin 
demisie, a mandatului de consilier local  a domnului Hristea Lucian – Napoleon, precum și vacantarea 
unui mandat  de consilier local  în cadrul Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău - votat în 
unanimitate de cei 11 consilieri prezenți la ședință . 

La DIVERSE au luat cuvântul:  
Dl. Oprea Martin – consilier local : cere  două coșuri de gunoi de montat în cimitirul catolic , dl primar 

precizează că cei de la SOMA împart câte două pubele la cetățeni / la Păduraru  se ceartă vecinii de la cușca 
câinelui  , raspunde dl primar să facă sesizare la Poliție. 

Dl Bașcândură Marinică – consilier local : este de părere ca str. Ion Strat să fie cu sens unic, 
deoarece nu încap două mașini , răspunde dl primar că trebuie un studiu și aviz de la Poliția rutieră. 

Dl. Păduraru Paul – consilier local : avem probleme cu câinii vagabonzi, o persoană a fost mușcată 
în zona  str. Daliei și str. Ghioceilor.  

În sală au intrat reprezentanții Orange SA, dnii Cătălin Diaconescu și Ciprian Fircan. 
Se trece la discuții la pct.3 al ordinii de zi : 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 reamintește că acest proiect de hotărâre a fost respins la ședința consiliului local din luna 
trecută , iar acum a invitat dnii de la Orange să explice de ce semnalul este slab pentru abonații Orange din 
comuna noastră. 

Dl. Diaconu Cătălin – Orange SA București: mulțumește pentru oportunitatea de a participa la ședița 
consiliului local , prezintă aspectele juridice (consiliul local trebuie să aprobe instalarea celor 15 stâlpi), 
aspectele tehnice ( rețeaua de fibră optică se va instala pe stălpii existenți de la Delgaz + de montat încă 15 
stălpi necesari  pentru îmbunătățirea rețelei mobile), aspectele care vizează oportunitatea investiției: internet de 
mare viteză, semnal TV de mare calitate , urmează și oferta de preț care va fi mai mic decât piața / această 
lucrare creează premisele unei acoperiri de GSM . 
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Dl. Ciprian Fircan – Orange SA Bacău : nu este proiect în bugetul ORANGE de anul acesta pentru a 

monta stâlpi sau piloni pentru acoperire GSM / întreabă dacă se stiu locurile unde sunt probleme de semnal / 
trebuie investit în tipul de mobil ,dar costă   

Dl. Păduraru Paul – consilier local: ce se întâmplă cu cablurile / preia Orange și Telecom-UL? 
Dl. Diaconu Cătălin – Orange SA București: cablurile vor fi etichetate , iar preluarea TELECOM este 

la nivel de negociere, deocamdată. 
Dl. Ciprian Fircan – Orange SA Bacău : există un alt departament care se ocupă de semnal , sperăm 

să fie îmbunătățit semnalul anul viitor . 
Nemaifiind alte interpelări , se supune la vot pct. 3 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 – fiind aprobat în unanimitate de cei 11 consilieri prezenți la ședință. 

Dnii Cătălin Diaconescu și Ciprian Fircan – reprezentanți ORANGE SA mulțumesc pentru oportunitate 
și părăsesc sala de ședință. 

Se continuă la DIVERSE: 
Dl. Jitaru Felix – consilier local : mașinile care tranzitează comuna merg cu viteză pe DJ , risc de 

accidente / curățenia lasă de dorit în șanțuri , se aruncă hălăciuga în stradă / drumul spre Mănăstire – a crescut 
iarba , este mizerie, se aruncă mizerie din căruțe – dl primar cere numele celor care aruncă  

Dna Patrașc Alexandra – consilier local : semnalează mizerie la Butnărașu A și pe Liliacului  
Dl. Păduraru Paul – consilier local: câinii din zona bisericii  penticostale sar la oameni  
Dna Petrina Iustina – consilier local : se aduc câini din alte localități cu mașina și se lasă la noi  
Dl. Imbrea Daniel – consilier local : drumul Islazului pe ploaie este impracticabil , să aducem piatră – 

răspunde dl primar că nu ne permite vremea deocamdată. 
Dl. Jitaru Felix – consilier local: dl. Motan J. a făcut plângere în legătură cu lucrarea de canalizare la 

șosea, răspunde dl primar că trebuie să semnalizăm lucrarea  
Dna Patrașc Alexandra – consilier local: la cămin se surpă drumul , răspunde dl primar  că s-au 

alocat bani în buget  la reparații străzi ex. Cireșului  
Dna Petrina Iustina – consilier local : coșul de gunoi de la str. Pârâului se ține într-un șurub , copii 

strică capacul de la coș. 
 

 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. 


