
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  

 
                     Nr. MOL 48  din   12.08.2021 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  
,, Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni,judetul Bacau” 

  
 

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

- referatul de aprobare   nr. CL/ 252  din  12.08.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării  Devizului General privind cheltuielile necesare 
realizarii investitiei  ,, Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat  Gioseni , județul Bacău “  
   - raportul de specialitate   nr.2360 din 13.08.2021 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 GAMA PROCONCEPT SRL Mărgineni , județul Bacău 
,transmis prin email și înregistrat sub nr. 2346 din 12.08.2021; 
 In baza  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.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 ,, Reabilitare Școala 
Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat  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  
 
 
 
 

Red.SC/1ex 
 
 

http://www.primariagioseni.ro/


ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

               NR.  CL/ 252 DIN   12.08.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre 

privind  aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  
,, Reabilitare scoala gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni,judetul Bacau” 

Bacău “ 
 
 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacău 
 
 În baza 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:  
 - Devizul  general   întocmit de către SC GAMA PROCONCEPT SRL Mărgineni , județul Bacău 
,transmis prin email și înregistrat sub nr. 2346 din 12.08.2021; 
 - 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 ; art. 7 alin.(13) 
din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată 
 - 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; 
 - HCL nr. 14/2021 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; 

Inițiez proiectul de hotărâre privind  aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei ,,  Reabilitare scoala gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni, județul Bacău “, în baza raportului 
de specialitate   nr.2360    din 13.08.2021    al  inspectorului superior din cadrul compartimentului de urbanism 
al  primariei. 

Asadar, propun Consiliului Local aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei ,, Reabilitare scoala gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat  Gioseni , județul Bacău “, conform anexei  ,  
pentru a se  aproba la ședința consiliului local din luna august ac.  

 
Inițiator 

PRIMAR, 
Bernadin Tamaș 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

COMPARTIMENT URBANISM 

                                                                                                                          Nr. 2360 din  13.08.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

,, REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII ION STRAT GIOSENI,JUDETUL BACAU” 
 

 
Subsemnata Patrasc Genoveva – Inspector superior în cadrul compartimentului urbanism : 

 Având in vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. MOL 48 din 12.08.2021 privind aprobarea Devizului General privind  
cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele  I-VIII ION STRAT Gioseni , 
județul Bacău “, inițiat de către primarul comunei; 
 - referatul de aprobare   nr. CL/252 din    12.08.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării  Devizului General privind cheltuielile necesare 
realizarii investitiei  ,,  Reabilitare scoala gimnaziala cu clasele I-VIII ION STRAT  Gioseni , județul Bacău “ 
             - Devizul  general   întocmit de către SC GAMA PROCONCEPT SRL Mărgineni , județul Bacău 
,transmis prin email și înregistrat sub nr. 2346 din 12.08.2021,  care va fi anexa la  hotarare;   
 - Certificatul de urbanism nr. 2/ 18.02.2021 emis de Primăria comunei Gioseni ,din care rezultă că 
terenul aflat în intravilan - conform PUG - în suprafată totala de 7663 mp ,reprezintă proprietatea comunei 
Gioseni , fiind în domeniul public, în administrarea consiliului local , așa cum rezultă din extrasul de carte 
funciară nr.60446/12.08.2021 .  
 - 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; 
 - HCL nr. 14/2021 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; 
 - necesitatea reabilitarii Scolii gimnaziale “ION STRAT” Gioseni prin:  
• asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii educative; 
• desfăşurarea activităţii într-o locaţie care să corespundă exigenţelor, standardelor şi reglementărilor în vigoare 
şi care să contribuie la alinierea standardelor la nivelul Comunităţii Europene. 
  
 Proiectul de hotărâre  nr. 48 din 12.08.2021 privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile 
necesare realizarii investitiei ,, REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII ION STRAT 
GIOSENI,JUDETUL BACAU” – inițiat de către primarul comunei , îndeplinește condițiile de legalitate , 
necesitate și oportunitate , ca urmare îl avizăm favorabil pentru a putea fi  discutat și aprobat la ședința ordinară 
din luna august  2021. 

 
Inspector urbanism , 

 
Patrasc Genoveva 
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