
  

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/   99 din  31.03.2021  

 
PROCES - VERBAL, 

încheiat azi  31.03.2021  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. 62  din  25.03.2021.          
Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr.CL/87 din  25.03.2021  si 

convocatorul inregistrat sub nr.  CL/ 86 din 25.03.2021 . 
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 28.01.2021; 
2. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pe lunile martie și aprilie 2021 – ințiator 

primarul comunei;  
3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea pentru anul 2021 a măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi 

lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Gioseni , județul Bacău – 
initiator primarul comunei ; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Strategiei locale de dezvoltare a  serviciilor sociale pentru 
perioada 2021-2025 la nivelul comunei  Gioseni , județul Bacău – initiator primarul comunei;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a numărului de posturi pentru asistenţii personali 
ai persoanelor cu handicap din comuna Gioseni , județul Bacău – initiator primarul comunei; 

 6. Proiect de hotărâre  privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Gioseni  în 
comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei , pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2020  – initiator primarul comunei; 

7.  Proiect de hotărâre  privind  însușirea constatărilor şi măsurilor stabilite de Camera de Conturi a 
Județului Bacău, ca urmare a adresei nr. 191/1/04.02.2021 – initiator primarul comunei; 

8.  Proiect de  hotărâre   privind aprobarea Programului de gospodărire şi înfrumuseţare a Comunei  
Gioseni, Judetul  Bacău, pe anul 2021 – inițiator primarul comunei;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul IV al 
anului 2020 -  inițiator primarul comunei; 

10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin 
Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a  amplasamentului și  asigurarea condițiilor în vederea executării  
obiectivului  de investiții:Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul 
Bacău – initiator primarul comunei; 

11. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
 
Se supune la vot ordinea de zi  formată din  11 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.62 din 25.03.2021, 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 28.01.2021 se va  transmite 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  
 - în luna februarie ac. nu s-a putut ține ședința ordinară, deoarece dna secretar general și dna Baltag Alina – care a 
avut atribuții de secretar au fost în concediu medical , am fi avut 4 proiecte de hotărâre , care nu erau urgente , le discutăm 
în această ședință ; 
 - s-a finalizat licitația la canalizare, s-a semnat contract cu SC Megaprex, nu au fost contestații, probabil vor începe 
lucrările după Paștele catolic, în funcție de prognoza meteo ; 
 - se încep lucrările la canalul Blăjoaia – excavăm tot canalul și betonăm  504 ml ( Vrânceanu și Stoleru ) 
 - ambele lucări din fondul de rezervă ; 
 - s-a lucrat cu consultantul la întocmirea dosarului pentru ultima plată de la AFIR pentru parc, s-a depus în termen , 
acum așteptăm vizita în teren pentru a verifica lucrările ; 
 - s-au întreprins acțiuni de curățenie de primăvară, s-au tăiat arborii care prezentau pericol.( în parc s-a rupt un 
salcâm de la vânt , care nu a produs pagube ) ; 
 - se lucrează la consolidarea stâlpului de pe Blăjoaia ; 
 - se lucrează la SF – ul pentru cele 26 străzi , la fel și pentru grădinița cu program prelungit ; 
 - încă nu au fost evaluate proiectele cu tablele interactive , laptopuri, videoproiectoare pentru școală, nici proiectul 
de la POIM cu gazul nu a intrat încă la evaluare ( sunt proiecte de 2 miliarde de euro , în prima etapă sunt alocați  
178 milioane , avem asigurări că se vor aloca prin PNRR încă un miliard) ; 
 - am trimis adresă la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău pentru gropile , parapeții și acostamentele 
deteriorate ; 
 - programul masa caldă este în impas, așteptăm o altă firmă distribuitoare. 
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 28.01.2021; 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului 
local din data  de 28.01.2021 – 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 martie și aprilie 2021 – ințiator primarul comunei;  

Prin proiectul de hotărâre s-a propus ca președinte de ședință pe dl Calara Alexandru . 
 Nefiind înterpelări , se supune la vot  pct.2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe 
lunile martie și aprilie 2021  - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 Se trece la pct.3 Proiect de hotărâre privind  aprobarea pentru anul 2021 a măsurilor privind efectuarea 
acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Gioseni , județul 
Bacău – initiator primarul comunei ; 

Dl.Primar susține proiectul de hotărâre : este vorba de beneficiarii de venit minim garantat care trebuie să presteze 
zile în contul sumelor primite lunar , sunt suspendați 3 beneficiari de luna trecută și 2 în luna martie ac.  

Nefiind alte înterpelări , se supune la vot  Pct.3 Proiect de hotărâre privind  aprobarea pentru anul 2021 a 
măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social 
din comuna Gioseni , județul Bacău-  votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

 
Pct.4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Strategiei locale de dezvoltare a  serviciilor sociale pentru 

perioada 2021-2025 la nivelul comunei  Gioseni , județul Bacău – initiator primarul comunei;  
Dl.Primar  susține proiectul de hotărâre : consideră că sunt destule probleme sociale în comună , cât putem 

ajutăm copii, bătrânii , cei cu venituri  reduse sau bolnavi , cere sprijinul consilierilor locali în a ne anunța de îndată ori de 
câte ori este o situație /caz/ problemă socială. 

Nefiind  înterpelări ,se supune la vot pct.4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Strategiei locale de 
dezvoltare a  serviciilor sociale pentru perioada 2021-2025 la nivelul comunei  Gioseni , județul Bacău – votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 

 
Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a numărului de posturi pentru asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap din comuna Gioseni , județul Bacău – initiator primarul comunei; 
Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : în fiecare an se aprobă nr. de posturi de asistenți personali , s-au propus 

40 posturi ( ocupate deocamdată 35 posturi  ) , urmând a suplimenta dacă este cazul . 
 Nefiind  înterpelări ,se supune la vot Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a numărului 
de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din comuna Gioseni , județul Bacău – votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 
 

Pct.6 Proiect de hotărâre  privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Gioseni  în 
comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei , pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2020  – initiator primarul comunei; 

Dl. Primar susține proiectul de hotărâre :  s-au propus dna  consilier local Petrina Iustina  și  domnul consilier local 
Boncu Petru în comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei  , 
doamna Cristina Sandu , pentru activitatea desfăşurată în anul 2020. 
 Nefiind  înterpelări, se supune la vot: Pct.6  Proiect de hotărâre  privind nominalizarea reprezentanților 
Consiliului Local al comunei Gioseni  în comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale  individuale ale 
secretarului general al comunei , pentru activitatea desfăşurată în anul 2020   – votat în unanimitate de cei 13 
consilieri prezenți. 
 

Pct.7 Proiect de hotărâre  privind  însușirea constatărilor şi măsurilor stabilite de Camera de Conturi a 
Județului Bacău, ca urmare a adresei nr. 191/1/04.02.2021 – initiator primarul comunei; 

Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : consideră că s-au îndeplinit  măsurile cu două excepții (parțial ) : 
- la balastare contract încheiat cu SC EMS GROSU COM SRL : calcularea și recuperarea beneficiilor nerealizate 

în sumă de 2.303 lei ; după aprobarea bugetului local , firma de balastare va aduce balastu în contul banilor déjà decontați 
- la amenda dată la sistemul de alimentare cu apă de 4000 lei se adaugă și 1200 lei (majorări de întârziere ) ; 



  

- alte obligații s-au implementat : s-a încasat impozitul pe locuințe , concesiuni ( nu se plătise taxa pe teren – s-a 
recuperat ) , cetățenilor comunei care nu au plătit impozitele nici acum , le crește dobânda .   

Se solicită luări de cuvânt din partea celor prezenți.  
Dl consilier local Jugaru Marian : întreabă care sunt măsurile care nu au fost îndeplinite, răspunde dl primar că 

penalitățile enumerate mai sus.  
Dna secretar general Cristina Sandu : urmează să comunicăm Camerei de Conturi Bacău, cu adresă scrisă 

extras din procesul verbal al ședinței de astăzi , împreună cu o copie a hotărârii de consiliu local privind  însușirea 
constatărilor şi măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Bacău, ca urmare a adresei nr. 191/1/04.02.2021. 

Nefiind alte înterpelări, se supune la vot pct.7 Proiect de hotărâre  privind  însușirea constatărilor şi 
măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Bacău, ca urmare a adresei nr. 191/1/04.02.2021 -  votat în 
unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 

 
Pct.8 Proiect de  hotărâre   privind aprobarea Programului de gospodărire şi înfrumuseţare a Comunei  

Gioseni, Judetul  Bacău, pe anul 2021 – inițiator primarul comunei;  
Dl. Primar susține proiectul de hotărâre :  așa cum a precizat mai sus , s-a început curățenia în comună, mai sunt 

multe de făcut , s-au montat coșuri de gunoi în zona centrală mai ales , dar trebuie luptat cu mentalitatea oamenilor , ex.  
fiecare cetățean trebuie să-și zugrăvească fațada la casă. 

Nefiind alte înterpelări, se supune la vot pct.8  Proiect de  hotărâre   privind aprobarea Programului de 
gospodărire şi înfrumuseţare a Comunei  Gioseni, Judetul  Bacău, pe anul 2021 -  votat în unanimitate de cei 13 
consilieri prezenți. 

 
Pct.9  Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul IV al 

anului 2020 -  inițiator primarul comunei; 
Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : aveți sumele, inclusiv raportul de execuție bugetară din programul 

informatizat de contabilitate , asteaptă întrebările , dna contabilă este in concediu medical. 
Dna consilier local Patrașc Alexandra : întreabă de o factură reprezentând furnituri de birou 12 mii lei ; la 

capitolul cultură, recreere și religie sunt patru facturi  
Dl. Primar  informează că s-au achiziționat consumabile , dulapuri pentru costume naționale , pentru birouri la 

achiziții, urbanism , taxe și impozite  
Dna consilier local Patrașc Alexandra : solicită clarificări la următoarele sume : 107.000 lei și 37.900 lei – alte 

active fixe ; 21.000 lei  -  alte bunuri și servicii  
Dl. Primar promite că la ședința următoare va prezenta situația acestor plăți/sume ; constată că s-a cheltuit mai 

puțin , de aceea suntem pe excedent ; din păcate pandemia de COVID ne-a stricat încasările la taxe și impozite. 
 Nefiind alte înterpelări, se supune la vot pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de incheiere al 

exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020 -  votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 
 
Pct.10 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a  amplasamentului și  asigurarea condițiilor în vederea 
executării  obiectivului  de investiții:Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, 
judetul Bacău – initiator primarul comunei; 

Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : amintește de procedura stabilită de lege : se dă școala în administrarea 
CNI , ei organizează licitația pentru lucrarea de reabilitare , supraveghează lucrările … 

Dl. consilier local Hristea Lucian : în ce constă reabilitarea școlii ?, răspunde dl Primar că va fi schimbat 
acoperișul , geamuri, uși, instalații sanitare , centrală pe gaz și peleți ( se va construi o cladire nouă care va adăposti 
centrala )  

Dna consilier local Patrașc Alexandra : solicită ca să fie făcută curățenie în jurul vechii clădiri ( magazie de 
lemne ) , până se demolează  

Nefiind alte înterpelări, se supune la vot:pct.10Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a  
amplasamentului și  asigurarea condițiilor în vederea executării  obiectivului  de investiții:Reabilitare Școala 
Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău - votat în unanimitate de cei 13 consilieri 
prezenți. 

 
Pct.11 DIVERSE  
Dl. Primar : cu referire la aprobarea bugetului local pe 2021 informează că au venit sumele de la ANAF Bacău , se 

așteaptă și sumele de la Consiliul Județean Bacău  
Dl. consilier local Chicea Valerian : constată că s-au înmulțit câinii comunitari , la parc , dar și în alte zone  din 

comună, solicită luarea de măsuri ; atrage atenția la mizeria de la canalul Blăjoaia ( Boncu ) ; solicită un container la 
magazin  

Dl.  Primar : nu avem containere disponibile , mai avem de dat pubele la cetățeni , dar Soma nu ne mai dă alte 
pubele , nu s-a finalizat licitația la salubritate pe județ. 

Dl. viceprimar Calara Alexandru : cutiile de la magazine trebuie pliate , altfel se umplu repede containerele de 
hârtie  

Dl. consilier local Hristea Lucian : aduce în discuție problema transportului public în comună, a auzit că va fi 
licitație pentru traseul Bacău – Gioseni în mai ac., solicită condiții mai bune de calatorie la prețul actual al abonamentului / 
biletului de călătorie ; întreabă când se încep lucrările la canalele Vrânceanu și Blăjoaia  și cum stăm în procente la COVID , 
răspunde dl primar că după Paște se lucrează la canale , iar la COVID  suntem sub 1%  

Dl. consilier local Bașcândură Marinică : întreabă de comisia care  va verifica activitatea concesionarilor la islaz, 
islazul arată rău , trebuie curățat  

Dl.  Primar : după Paștele catolic  mergem să verificăm islazul , ar fi bine să fie făcute planuri parcelare la islaz  
Dl. consilier local Boncu Petru : întreabă dacă canalul la Stoleru va fi betonat , răspunde dl Primar că va fi 

betonat cât este în domeniul public  



  

Dl. consilier local Imbrea Daniel : când se va face parcarea de la școală ?/ pe str. Islazului sunt cabluri de fire 
electrice care se ating mai ales când bate vântul , se poate întâmpla o tragedie / becurile se aprind și se sting târziu… 

Dl. viceprimar Calara Alexandru : aceeași problemă cu cablurile pe str. Cizmarului / s-a resetat iluminatul public 
la orele 6,15 și 20,00. 

Dl.  Primar : vom chema specialiștii de la E-on sau de la Electroprest  
Dna consilier local Patrașc Alexandra : de curățat canalul la dl.Turcu , iar la pod lumina este intermitentă la 

Cruce 
Dl consilier local Oprea Martin : întreabă când se dă voie la terenul de sport , răspunde dl primar că după vizita 

celor de la AFIR , probabil  
Dl. consilier local Păduraru Paul:str. Garofiței ,s-a făcut petiție , drumul județean este mai înalt față de cel din 

comună / la grădiniță avem proiect dar fără finanțare , din păcate/ la dna Irma Bordeius îi intră apa în curte / la biserică 
becurile trebuie schimbate , inclusiv pe drumul spre cimitir ,în perspectiva  Paștelui catolic / ce se întâmplă cu terenurile care 
nu au titluri ( pășune ) , răspunde dl primar că vom verifica la dl administrator public   

Dl.  Primar : referitor la câinii comunitari , cei de la primăria Bacău au făcut serviciu public , costă foarte mult, 
acum încearcă și comuna Răcăciuni / apa din curtea dnei Irma Bordeius este de la fântâna doamnei  

 Dl. consilier local Boncu Petru : la canalul de la dl Turcu Remus dacă se donează terenul , am putea sa-l 
betonăm ?  

Dl. consilier local Hristea Lucian : la monumentul de la scoală , trebuie pus un bec  
 

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

prezentul proces - verbal. 
 
 

  
Președinte de ședință       
Consilier, 
Calara Alexandru                                                                                    

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


