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JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  GIOSENI 
 

        

HOTĂRÂRE 
privind  modificarea și completarea HCL nr. 48/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în 

principalele domenii de activitate, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate 
a Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău  

 

 
 Consiliul Local al comunei Gioseni, județul Bacău,întrunit în ședință ordinară în data de 
21.07.2021 
       Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. MOL/39 din 06.07.2021, inițiat de primarul comunei; 

- referatul de aprobare nr.CL/ 204 din 06.07.2021, întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre; 
- raportul de specialitate  nr. CL/205 din 06.07.2021 ,al secretarul general al comunei; 
- avizul  consultativ nr. CL/214/215/216 din 14.07.2021 al comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
În baza prevederilor :  
 - prevederile art. 124 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; art.14 din Hotărârea Consiliului Local al comunei  Gioseni nr 74/2019 privind  aprobarea 
revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău;   
Ordinul Ministerului dezvoltării , lucrărilor publice și administrației nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ 
al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si  a modelului orientativ al regulamentului de organizare si 
functionare a consiliului local, cu modificările și completările ulterioare.  

Luând în considerare: 
- modificarea  intervenită în structura Consiliului local al comunei Gioseni, prin demisia consilierului local 

domnul Hristea Lucian- Napoleon,  care era președinte la comisia III juridică ; 
- Încheierea secției civile dosar nr. 8613/180/2021 a Judecătoriei Bacău, prin care a fost validat mandatul  

consilierului local pentru Consiliul local al comunei Gioseni , județul Bacău, domnul TIMARU CORNELIU, din 
partea Partidului Național Liberal, precum și depunerea jurământului acestuia  ; 

- necesitatea completării comisiei II învățământ  cu încă doi consilieri locali ;  
- Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 407/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a consiliului local al comunei Gioseni; 
- HCL nr. 48/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, 

precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău; 
  
În temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) , art. 197 alin.(1) ,(2), (4), (5)  din  

Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare     

adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1  Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 48/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate 
în principalele domenii de activitate, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate 
a Consiliului local a comunei Gioseni , județul Bacău, după cum urmează: 
 
 Comisia I  : activități economico – financiare , agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism – 
formată din 5 membrii :  
 
 

Nr.crt. Numele si prenumele consilierului local Apartenența politică 

1. BAȘCÂNDURĂ MARINICĂ ( Președinte ) PNL 

2. PATRAȘC ALEXANDRA  ( Secretar ) PSD 

3. IMBREA DANIEL  ( Membru ) PNL 

4. JUGARU MARIAN – FLORIN  ( Membru ) USR 

5. PĂDURARU PAUL ( Membru ) PSD 

 
  

 



 
Comisia II : invătământ, sănătate și  activităti sportive, activități social – culturale , culte , muncă, 

familie și protecție socială – formată din 5 membrii :  
 

 

Nr.crt.  Numele si prenumele consilierului local  Apartenența politică 

1. CALARA  ALEXANDRU  ( Președinte) PNL 

2. HELCIUG GABRIELA – LILIANA (Secretar ) PSD 

3. JITARU FELIX  ( Membru ) PNL 

4. PĂDURARU PAUL  ( Membru )  PSD 

5. OPREA MARTIN  ( Membru ) PNL  

 
 
 

 Comisia III : juridică și de disciplină,  administrarea serviciilor publice , protecție mediu și turism – 
formată din 5 membrii:  
 
 

Nr.crt.  Numele si prenumele consilierului local  Apartenența politică 

1. TIMARU CORNELIU  (Președinte) PNL 

2. CHICEA  VALERIAN (Secretar ) PSD 

3. PETRINA IUSTINA ( Membru ) PNL 

4. OPREA MARTIN  ( Membru ) PNL 

5. BONCU PETRU   ( Membru ) PSD 

 
 

  
 Art.3. Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Primarului comunei și va fi adusă 
la cunoștință publică, în condițiile legii,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile 
autorității deliberative - pe site-ul www.primariagioseni.ro 
 

 
 Președinte de ședință 
 Consilier,       
 Helciug Gabriela – Liliana             Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
         Secretar general  comună,      
         Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 28 
din  21 iulie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu     13      voturi ,,pentru” ,    -    voturi ,, împotrivă” ,    -      ,, abțineri ” din       13   consilieri prezenți.  
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