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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/  241  din  22.07.2021  

 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  21.07.2021  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. 134 din 
15.07.2021  .               

Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitațiile înregistrate sub nr. CL/ 220  din  
15.07.2021 si suplimentare ordine de zi  sub nr. CL/220 din 21.07.2021 , convocatorul inregistrat sub nr. CL/217  
din   15.07.2021. 

Președintele de ședință - dna HELCIUG Gabriela – Liliana  , le urează tuturor celor prezenți  Bun venit !, 
declară deschisă ședința Consiliului local, precizând că la ședință participă   primarul comunei , dl. Bernadin 
Tamaș, viceprimarul comunei , dl. Calara Alexandru   și dna secretar general comună Cristina  Sandu , precum și  
un  număr de 12 consilieri și dl Timaru Corneliu al cărui mandat de consilier local supleant  a fost validat de către 
judecătorie, urmând să depună jurământul .  Ședința fiind statutară. 

Dna președinte de ședință   citește  ordinea de zi  care este formată din următoarele puncte: 
1.  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 16.06.2021; 
2. Depunerea jurământului de către domnul TIMARU Corneliu , al cărui mandat de consilier local supleant 
a fost validat de Judecătoria Bacău în Dosar nr. 8613/180/2021; 
3. Proiect de 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 a comunei Gioseni , județul Bacău – inițiator viceprimarul comunei; 
4.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , județul 
Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea 
activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 2021  – initiator primarul 
comunei; 
5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente  Programului pentru 
școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 - initiator primarul comunei; 
6.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al  
Unității Administrativ-Teritoriale comuna GIOSENI în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania 
Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna GIOSENI  este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău  - initiator primarul comunei; 
7.   Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 - adresa nr. 200 din 07.07.2021 a SC EXCLUSIV HOLD PRESS SRL Onești, înregistrată la sediul Primăriei 
Gioseni sub nr. 1923 din 07.07.2021 prin care solicită înregistrarea (filmarea) ședințelor consiliului local . 
 Față de ordinea de zi inițială, dl. Primar a solicitat  acordul pentru suplimentarea ordinii de zi cu 6 
puncte:  
8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei  ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire  în comuna 
Gioseni , județul Bacău “ – inițiator primarul comunei;  
9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul II al 
anului 2021  – inițiator primarul comunei; 
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei ,, Construire grup sanitar în parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “ – 
inițiator primarul comunei; 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei 
obiectivelor de investiții pe anul 2021  ale comunei Gioseni ,  județul Bacău – inițiator primarul comunei;  
12.  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 ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, 
magazie și împrejmuire  în comuna Gioseni , județul Bacău “ – inițiator primarul comunei. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării  UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia – 
inițiator primarul comunei. 
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 Dl. Primar precizează că punctul 6 se retrage de pe ordinea zi , conform art.136 alin.(11) din Codul 
administrativ.  

Se supune la vot ordinea de zi finală formată din  următoarele  puncte , astfel : 
1.  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de 16.06.2021; 
2. Depunerea jurământului de către domnul TIMARU Corneliu , al cărui mandat de consilier local 

supleant a fost validat de Judecătoria Bacău în Dosar nr. 8613/180/2021; 
3. Proiect de 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 a comunei Gioseni , județul Bacău – inițiator viceprimarul 
comunei; 

4.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea contribuției  Consiliului local al comunei Gioseni , 
județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din 
subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind 
finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 2021  – initiator 
primarul comunei; 

5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente  Programului pentru 
școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 - initiator primarul comunei; 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei  ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire  în comuna 
Gioseni , județul Bacău “ – inițiator primarul comunei;  

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar pe 
trimestrul II al anului 2021  – inițiator primarul comunei; 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei ,, Construire grup sanitar în parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “ – 
inițiator primarul comunei; 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei 
obiectivelor de investiții pe anul 2021  ale comunei Gioseni ,  județul Bacău – 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 ,, Construire și dotare grădiniță cu program 
prelungit, magazie și împrejmuire  în comuna Gioseni , județul Bacău “ – inițiator primarul comunei. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării  UAT Berești Bistrița în calitate de membru la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului 
acesteia – inițiator primarul comunei. 

12.   Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 - adresa nr. 200 din 07.07.2021 a SC EXCLUSIV HOLD PRESS SRL Onești, înregistrată la sediul 

Primăriei Gioseni sub nr. 1923 din 07.07.2021 prin care solicită înregistrarea (filmarea) ședințelor 
consiliului local . 

  fiind aprobată în unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință.  
 
În vederea pregătirii corespunzătoare a ședinței ordinare s-au stabilit următoarele măsuri, prin Dispoziția 

primarului nr.134 din 15.07.2021, 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 hârtie, conform opțiunilor; 
 - proiectul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 16.06.2021 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. 

mailto:contact@comunagioseni.ro


3 

 

 Dna secretar general  precizează că toate materialele aferente ordinii de zi au fost puse la dispoziția 
dnelor/dlor consilieri   în timp util ( inclusiv suplimentarea ordinii de zi),   în conformitate cu prevederile  
Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ .  
   Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei prezintă o INFORMARE  
 - mai întâi informează că în perioada 1 – 29 iulie 2021 avem control de fond al Camerei de Conturi Bacău 
( 2 auditori )  , care verifică activitatea primăriei în anul 2020, dar și în perioada 2018 – 2020 ; se verifică în teren 
lucrările făcute în comună în perioada auditată:drumuri, torenți, canalizare,iluminat,balastări, parc, impozitele , 
taxele , serviciul la apă și canalizare ; se va informa Consiliul local după emiterea deciziei Camerei de Conturi . 
 - marți , 27.07.2021 avem recepția la terminarea lucrării ”   Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor 
in lungime de 2300 m,în comuna Gioseni,jud.Bacau”. 
 - Extindere apă – canal :s-au finalizat lucrările pe străzile Mioriței, Colinei, Manciu- numai apa; s-a 
discutat cu constructorul , suntem nemulțumiți de ritmul lucrărilor ( sperăm ca echipa care a făcut precedenta 
extindere să finalizeze în maxim 2 luni )  
 - echipa de dansuri ( 11 perechi ) s-a deplasat la Festivalul de folclor de la Slănic – Moldova , împreună 
cu două soliste , surorile Daria și Paula Hodea, au fost la înălțime , ne-au făcut mândri reprezentanții comunei 
noastre ; 
 - a fost la București , a discutat cu primul ministru despre finanțarea proiectelor gaz, grădiniță, școală ; 
 - se reziliază contractul cu SOMA începând cu 8 august ac.,dar tot SOMA va colecta și transporta gunoiul 
menajer prin ADIB.   
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de 16.06.2021; 
 Dl. Oprea Martin – consilier local :”  la Pâslaru ( corect Păduraru ) se ceartă vecinii de la cușca 
câinelui  ” 
 Dl Păduraru Paul – consilier local : ”câinii din curtea (  corect zona ) bisericii  penticostale sar la 
oameni” 
 Dna secretar general este de părere să se precizeze zona , sau numele străzii respective , pentru a 
proteja datele cu caracter personal ale cetățenilor respectivi. 
 Dl primar propune ca fiecare consilier să noteze problemele pe care vor să le aducă la cunoștință în 
ședință , pentru a ajuta astfel la consemnarea exactă a celor discutate în ședința consiliului local . 
 S-au făcut corecțiile la cele două luări de cuvânt , nefiind alte înterpelări , se supune la vot  pct.1  
Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  Consiliului local din data  de  16.06.2021 – votat în 
unanimitate de cei 12 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se trece la  pct.2.  Depunerea jurământului de către domnul TIMARU 
Corneliu , al cărui mandat de consilier local supleant a fost validat de Judecătoria Bacău în  
Dosar nr. 8613/180/2021; 
 Dna secretar general citește încheierea de ședință în Dosar nr. 8613/180/2021 al Judecătoriei Bacău , prin care s-a 
admis sesizarea secretarului general și s-a validat mandatul de consilier local supleant a dlui Timaru Corneliu .  
 Urmează ceremonia de depunere a jurământului de către dlui Timaru Corneliu . Asistența se ridică în picioare , iar 
dna secretar general  invită consilierul  local recent validat – dl Timaru Corneliu ,să depună potrivit art. 117 din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, următorul jurământ: '' Jur să respect 
Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele 
locuitorilor Comuna Gioseni .  Așa să îmi ajute Dumnezeu! '' 
 Dl Timaru Corneliu , în fața pupitrului special amenajat, pe care se află câte un exemplar din Constituția României și 
Biblia,  a pus mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie și a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de 
credință, imprimat pe un formular special, în 2 exemplare. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință , iar 
al doilea s-a înmânat consilierului local respectiv. I se înmânează de către secretarul general câte un exemplar din declarația 
de avere și declarația de interese ,pentru a le completa în termen de 15 zile de la data depunerii jurământului ,  împreună cu 
extras din legislația privind incompatibilitățile /conflictul de interese ale aleșilor locali . 
  Toți cei prezenți urează succes în activitatea de consilier local  ,dlui Timaru Corneliu. 

 Se trece la pct.3.  Proiect de 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 a comunei Gioseni , județul Bacău – inițiator 
viceprimarul comunei; 
 Dna secretar general precizează temeiurile juridice și  necesitatea reorganizării comisiilor de specialitate 
ale consiliului local :  
- 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.  
- modificarea  intervenită în structura Consiliului local al comunei Gioseni, prin demisia consilierului local domnul 
Hristea Lucian- Napoleon,  care era președinte la comisia III juridică ; 
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- 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 ;  

Dl Viceprimar susține proiectul de hotărâre . 
Se solicită interpelări . 
Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct.3. Proiect de 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 a comunei Gioseni , județul 
Bacău – fiind aprobat în unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți la ședință. 

Se trece la pct.4 Proiect de hotărâre  privind    aprobarea contribuției  Consiliului local al comunei 
Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din 
subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind 
finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap  pentru anul 2021  – initiator 
primarul comunei; 

Dna secretar general: am aprobat prin HCL  Gioseni   nr. 16/20.04.2021, contractul de asociere , dar 
prin art.5 din HCJudețean  Bacău nr.106/25.06.2021 hotărârea Consiliului local trebuie să fie ulterioară datei de 
25.06.2021 , ca urmare HCL Gioseni nr. 16/2021    se propune spre abrogare. 

Dl.Primar: trebuie asigurată finanțarea contribuției la susținerea persoanei cu handicap cu domiciliul în 
UAT Gioseni care beneficiază de protecție socială pe anul 2021, în procent de 35% din costul total pentru 
susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău 
;citește din HCJ Bacău nr. 105/25.06.2021 costurile anuale pentru întreținerea copilului / tânărului adultului cu 
dizabilități pe centre de servicii sociale din județ.    

Se solicită interpelări . 
Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct.4 Proiect de hotărâre  privind    aprobarea contribuției  

Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate 
în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău  pe anul 2021, precum și a aprobării 
Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu 
handicap  pentru anul 2021  – fiind aprobat în unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți la ședință. 

Se trece la pct. 5 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente  
Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 - initiator primarul 
comunei; 

Dl.Primar: susține proiectul de hotărâre,nu avem om la achiziții( titularul este în concediu de maternitate )  
nu avem agenți economici în comună , ca urmare e mai bine ca să se ocupe ca și până acum Consiliul Județean 
Bacău de procedura de achiziție lapte - corn pentru elevi. 

Se solicită interpelări . 
Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct. 5 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea 
produselor aferente  Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 – 
fiind aprobat în unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți la ședință. 

Se trece la pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile 
necesare realizarii investitiei  ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și 
împrejmuire  în comuna Gioseni , județul Bacău “ – inițiator primarul comunei; 

Dl.Primar: susține proiectul de hotărâre,doamnele/ domnii consilieri au pe masă dosarul cu proiectul 
investiției pentru a-l studia , s-a propus construirea și dotarea din pct. de vedere al funcționării unei grădinițe cu 
program prelungit, pentru a primi finanțare , apoi vechea grădiniță se va demola – cu avizul Ministerului 
Învățământului , acum vom depune proiectul la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei  prin 
Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A.. 

Se solicită interpelări . 
Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General 

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, 
magazie și împrejmuire  în comuna Gioseni , județul Bacău “ - fiind aprobat în unanimitate de cei 13 
consilieri locali prezenți la ședință. 

Se trece la pct.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar 
pe trimestrul II al anului 2021  – inițiator primarul comunei; 

Dl.Primar: susține proiectul de hotărâre, citește raportul de execuție bugetară generat de programul 
informatizat al contabilității. 

Se solicită interpelări . 
 Dl. consilier local Păduraru Paul: constată că veniturile au fost mai mari decăt cheltuielile  
 Dl.Primar: s-a aprobat bugetul mai târziu , urmează să plătim lucrarea la torenți, bani nu rămân deoarece 
sunt repartizați  deja în buget .  
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 Nefiind  alte înterpelări , se supune la vot  pct.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de 
incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021  - fiind aprobat în unanimitate de cei 13 
consilieri locali prezenți la ședință. 
 În continuarea ședinței , pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind 
cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire grup sanitar în parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna 
Gioseni , județul Bacău “ – inițiator primarul comunei; 
 Dl. Primar susține proiectul de hotărâre : doamnele/ domnii consilieri au pe masă dosarul cu proiectul 
investiției pentru a-l studia. 
 Dna consilier local Patrașc Alexandra : întreabă care este prețul total al manoperei la această lucrare , 
propune să se voteze acest punct la sfârșitul ordinii de zi , după studierea dosarului , propunere acceptată în 
unanimitate de consilieri.  
 În continuarea ședinței pct. 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri 
si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021  ale comunei Gioseni ,  județul Bacău – 
inițiator primarul comunei; 
 Dl.Primar: susține proiectul de hotărâre, citește anexele la proiectul de hotărâre . 
 Dl. consilier local Bașcândură Marinică :întreabă dacă se organizează Zilele comunei Gioseni , 
răspunde dl primar că fiind situația generată de covid , e mai bine să nu organizăm nici anul acesta , pentru cei 
care împlinesc 50 ani de căsătorie sunt se pare două familii . 
 Nefiind   alte interpelări ,se supune la vot Pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021  ale comunei Gioseni ,  
județul Bacău – 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 ,, Construire și dotare grădiniță cu program 
prelungit, magazie și împrejmuire  în comuna Gioseni , județul Bacău “ – inițiator primarul comunei. 
 Dl. Primar : susține proiectul de hotărâre  care are legătură cu pct.6 , hotărârea este în formatul cerut de 
CNI ( s-a procedat la fel când am predat școala ) , vom preda amplasamentul , cei de la CNI vor administra 
terenul , vor face licitația și vor construi grădinița ; se pare că din lipsă de personal la CNI  , se dorește 
modificarea legislației în sensul ca autoritățile locale să se ocupe de aceste aspecte. 
 Nefiind   alte interpelări ,se supune la vot 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 ,, Construire și 
dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire  în comuna Gioseni , județul Bacău “ – 
votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 
 În continuarea ședinței se discută pct. 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării  UAT Berești 
Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea 
Actului Constitutiv și a Statutului acesteia – inițiator primarul comunei. 
 Dl. Primar : susține proiectul de hotărâre , citește adresa prin care UAT Berești Bistrița din județul Bacău, 
prin reprezentantul ei, a solicitat primirea în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 
– ADIB.  
  Se solicită interpelări . 
 Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării  UAT 
Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și 
modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia - votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 
 Pct.12 DIVERSE 
 Dl. consilier local Chicea Valerian : str. Blăjoaia – bălării și canal înfundat , surpat malul , curge apa.. ; 
cere sprijinul dlui primar pentru a discuta cu Biserica Romano – catolică din sat în sensul sprijinirii tinerilor de a se 
întâlni, socializa  la Căminul cultural din Gioseni , răspunde dl primar că au mai fost discuții în acest sens , chiar 
s-a făcut adresă la Episcopie , noi nu suntem proprietari ai căminului cultural , sperăm la o mai bună colaborare 
cu nou paroh care vine din jud Neamț.  
 Dna consilier local Petrina Iustina : pe străzile  Islazului, Fântânii, Bujorului sunt bălării, copaci care 
trebuie tăiați  
 Dl viceprimar Calara Alexandru :mai sunt copaci care încurcă circulația pe străzile Islazului, la Biserică, 
la str. Principală ( clopotar)  
 Dl. Primar :închiriem o nacelă și rezolvăm problema copacilor  
 Dl.consilier local Jitaru Felix : semnalează problema fluctuației la curentul electric în comună, se strică 
frigiderele , televizoarele , a sunat la E-On , trebuie făcute sesizări de către cetățeni la primărie, iar primăria să 
facă o singură sesizare la E-On pentru remedierea problemelor de fluctuație ale energiei electrice. 
 Dl. Primar :sunt probleme mai vechi ale sistemului electric din comună , aceste căderi de tensiune nu 
sunt controlate , există un proiect încă din 2004 pentru montarea a 20 stâlpi la Galbeni ; vom face din nou adresă 
la E -On cu privire la tensiunea la energia electrică.  
 Dl.consilier local Jitaru Felix :motocultoarele care circulă imprudent pe drum sunt motiv  de accidente 
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 Dl. Primar : nu sunt bune limitatoarele, trebuie acordul Consiliului județean Bacău, poliția nu are bază 
legală să amendeze pe cei care circulă cu aceste dispozitive 
 Dl consilier local Jugaru Marian :întreabă când se betonează șanțul la Stoleru , răspunde dl Primar că 
nu stie deocamdată , probabil cel mai devreme în octombrie sau noiembrie ac. , dacă nu în primăvara viitoare./ 
întreabă dacă sunt în proiect pentru extindere apă - canal străzile Berzei , Podișului, răspunde dl Primar că sunt 
în Master Planul ADIB probabil în 2023.  
 Dl. consilier local Boncu Petru : a primit răspuns la șanțul de la Stoleru , solicită curățarea șanțurilor  
( camere de liniștire ) din zona de care răspunde , la Motan nu sunt tomberoane, răspunde dl viceprimar că au 
fost luate .   
 Pentru punctul 8 al ordinii de zi . 
 Dna consilier local Patrașc Alexandra : dorește o copie de pe devizul lucrării grup sanitar Parc , i se 
pune la dispoziție de către dl primar  
 Nefiind alte interpelări , se supune la vot  pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului 
General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,,Construire grup sanitar în parcul 
Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “ – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți. 
 Dl. consilier local Imbrea Daniel : întreabă dacă avem urși în comună , răspunde dl primar că doar cei 
de la silvic ne pot lămuri. 
 Adresa nr. 200 din 07.07.2021 a SC EXCLUSIV HOLD PRESS SRL Onești, înregistrată la sediul 
Primăriei Gioseni sub nr. 1923 din 07.07.2021 prin care solicită înregistrarea (filmarea) ședințelor 
consiliului local . 
 Dl. primar : s-a dat acreditare pentru primărie , este benefic să popularizăm   diferite manifestări  
( ex. Zilele comunei Gioseni , întreceri sportive , dezbateri publice la adoptarea unor hotărâri – taxe și impozite , 
PUG ,etc)  
 Dna secretar general :  la nivelul UAT Gioseni este asigurat caracterul public al ședințelor consiliului 
local prin îndeplinirea cerințelor legale prevăzute în OUG nr. 57/2019 Codul administrativ și în legile speciale 
incidente :  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 
ulterioare și  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare : 
 -  pe site-ul www.primariagioseni.ro   sunt postate la rubrica Monitorul Oficial Local proiectele de hotărâri, 
instrumentele de prezentare și de motivare a acestora, Hotărârile Consiliului local , procesele verbale și minutele  
ședințelor consiliului local  și alte documente cu caracter public  
 - la avizierul din sediul primăriei sunt afișate Hotărârile Consiliului local , procesele verbale și minutele  
ședințelor consiliului local 
 - HCL nr. 74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Gioseni, județul Bacău la Articolul 29 – ”Desfășurarea ședințelor consiliului local 
(1) Ședințele consiliului local sunt publice. 
(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: 
a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor consiliului local; 
b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la 
instrumentele de prezentare și de motivare a acestora; 
c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de 
a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului local.” 
  
 Dna consilier local Patrașc Alexandra : PSD nu sunt de acord să se plătească bani din buget pentru a 
fi înregistrate ședințele de consiliu local , semnalul la internet este slab în comună , puțini cetățeni ar putea vedea 
pe internet ședințele , consideră că o bibliotecă este mai importantă decât să se înregistreze ședințele .   
  Se supune la vot solicitarea de înregistrare ( filmare ) a ședințelor de consiliu local depusă de  
 SC EXCLUSIV HOLD PRESS SRL Onești , în urma exercităriii votului :se respinge în unanimitate de către 
consiliul local . 

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

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