
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  

 
                     Nr. E MOL  43 din   19.07.2021 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei 
,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “ 

 
 

Consiliul Local al  comunei Gioseni , județul Bacău, întrunit în ședinta ordinară din data de 
.............. 
  Având în vedere: 

- referatul de aprobare   nr. CL/ 223  din  19.07.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării  Devizului General privind cheltuielile necesare 
realizarii investitiei  ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire  în comuna 
Gioseni , județul Bacău “  
   - raportul de specialitate  nr. 2055 din 19.07.2021 al  compartimentului urbanism , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni; 
În baza prevederilor : 

 - art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; art. 7 alin.(13) din  
Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  
 Luând în considerare:  
 - Devizul   general   întocmit de către SC MBUILD ENTERPRISE SRL Sărata , județul Bacău ,transmis 
prin email și înregistrat sub nr. 2015 din 15.07.2021 ;  
 In baza art.135 alin.(8) , art. 136 alin.(1) , art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) , 
art.197 alin.(1),(2) și (4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

PROPUNE: 
   
 Art.1.  Se aprobă  Devizul General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire grup 
sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “, conform Anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
             Art.2. Primarul comunei , prin Biroul contabilitate , achiziții publice, administrativ și compartimentul  
cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului  din cadrul aparatului de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  
prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ,  
în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 
 Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 
Judetului Bacău , primarului comunei, biroului  contabilitate, compartimentului urbanism , precum și spre 
cunostința publică,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - 
pe site-ul www.primariagioseni.ro. 

 
 
Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

       Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

               NR.  CL/ 223 DIN   19.07.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre 

privind  aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  
,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni,comuna Gioseni , județul Bacău “ 

 
 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacău 
 
 În baza art. 135 alin.(8) și art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;     

  Având in vedere: 

 - urgența aprobării prin hotărâre a consiliului local  a Devizului general privind cheltuielile necesare 

investiției ,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “este datorită 

finalizarii investitiei “Imbunatatirea serviciilor de agrement  prin modernizarea parcului comunal Gioseni “ si 

darea in folosinta pentru copii din comuna noastra a grupului sanitar . 

 - necesitatea construirii în comună a unui grup sanitar in parcul comunal, care să satisfacă cerințele 

copiilor  din comună  prin  desfăşurarea unor activitati recreative  in parcul comunal, care a fost recent 

modernizat  si care corespunde exigenţelor, standardelor şi reglementărilor în vigoare şi care să contribuie la 

alinierea standardelor la nivelul Comunităţii Europene. 

             - Devizul   general   întocmit de către SC MBUILD ENTERPRISE SRL Sărata , județul Bacău ,transmis 

prin email și înregistrat sub nr. 2015 din 15.07.2021 care va fi anexa la proiectul de hotarare;   

 - prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; HCL nr. 19/2021 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021  ale comunei 

Gioseni ,  județul Bacău; 

Inițiez proiectul de hotărâre privind  aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 

investitiei ,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni, sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “, în baza 

raportului de specialitate   al  inspectorului superior din cadrul compartimentului de urbanism al  primariei. 

 

Ca urmare, propun Consiliului Local aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 

investitiei ,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni, sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “, conform 

anexei  ,  în procedură de urgență, prin suplimentarea ordinii de zi , pentru a se  aproba la ședința consiliului 

local din luna iulie ac.  

 

 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamaș  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

COMPARTIMENT URBANISM 

                                                                                                                          Nr. 2055  din  19.07.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  

,, Construire  grup sanitar in parcul Gioseni,sat Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “ 
 

 
Subsemnata Patrasc Genoveva – Inspector superior în cadrul compartimentului urbanism : 

 Având in vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. E MOL 43 din 19.07.2021 privind aprobarea Devizului General privind 
cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire  grup sanitar in parcul Gioseni ,sat Gioseni ,comuna 
Gioseni , județul Bacău “, inițiat de către primarul comunei; 
 - referatul de aprobare   nr. CL/ 223  din  19.07.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării  Devizului General privind cheltuielile necesare 
realizarii investitiei  ,, Construire  grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni , comuna Gioseni , județul Bacău “ 
             - Devizul   general   întocmit de către SC MBUILD ENTERPRISE SRL Sărata , județul Bacău ,transmis 
prin email și înregistrat sub nr. 2015 din 15.07.2021, care va fi anexa la proiectul de hotarare;   
 - Certificatul de urbanism nr. 3/ 18.02.2021 emis de Primăria comunei Gioseni ,din care rezultă că 
terenul aflat în intravilan - conform PUG - în suprafată măsurată de 17.189 mp ,reprezintă proprietatea comunei 
Gioseni , fiind în domeniul public, în administrarea consiliului local , așa cum rezultă din extrasul de carte 
funciară nr.60447/09.02.2021 .  
 - prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; HCL nr. 19/2021 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021  ale comunei 
Gioseni ,  județul Bacău; 
 - necesitatea construirii în comună a unui grup sanitar in parcul comunal, care să satisfacă cerințele 
copiilor  din comună  prin  desfăşurarea unor activitati recreative  in parcul communal, care a fost recent 
modernizat  si care corespunde exigenţelor, standardelor şi reglementărilor în vigoare şi care să contribuie la 
alinierea standardelor la nivelul Comunităţii Europene. 
 - urgența aprobării prin hotărâre a consiliului local  a Devizului general privind cheltuielile necesare 
investiției este datorită finalizarii investitiei “Imbunatatirea serviciilor de agrement  prin modernizarea parcului 
comunal Gioseni “ si darea in folosinta pentru copii din comuna noastra a grupului sanitar . 
 
 Proiectul de hotărâre sus- menționat îndeplinește condițiile de necesitate și oportunitate, respectă 
procedurile legale  , de aceea vă rog să-l aprobați în procedură de urgență , la ședința  ordinara a Consiliului 
Local al comunei Gioseni din luna iulie 2021. 

 
Inspector urbanism , 

 
Patrasc Genoveva 
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