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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL   

 Nr. CL/  284  din  26.08.2021  

 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  26.08.2021  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. 159 din 
20.08.2021  .               

Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitațiile înregistrate sub nr. CL/ 265  din  
20.08.2021 si suplimentare ordine de zi  sub nr. CL/265 din 20.08.2021 , convocatorul inregistrat sub nr. CL/263 
din   20.08.2021. 

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 13 consilieri.  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 21.07.2021; 
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Zona Metropolitană  Bacău – inițiator primarul comunei  -  
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei ,, Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni, judetul Bacau”– inițiator 
primarul comunei   
4.  Proiectul de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie   
2021 – inițiator primarul comunei .  
5.   Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 
 Față de ordinea de zi inițială, dl. Primar a solicitat  acordul pentru suplimentarea ordinii de zi cu:  
6. Proiect  de  hotărâre   nr. 50 din 24.08.2021  privind aprobarea organigramei și    statului de  funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău – inițiator primarul comunei. 
 

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 21.07.2021; 
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Zona Metropolitană  Bacău – inițiator primarul comunei  -  
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii 
investitiei ,, Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni, judetul Bacau”– inițiator 
primarul comunei   
4.  Proiectul de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie   
2021 – inițiator primarul comunei .  
5. Proiect  de  hotărâre   privind aprobarea organigramei și    statului de    funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău – inițiator primarul comunei. 
6.   Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 

  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.159 din 20.08.2021, 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 21.07.2021 s-a  transmis consilierilor locali în 
format de hârtie sau pe email , potrivit opțiunilor,  pentru a se formula, până la ședință, eventuale obiecțiuni; 
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 - 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 
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  
 - s-a finalizat și depus proiectul de reabilitare Școala Gimnazială Ion Strat  din Gioseni la Compania 
Națională de Investiții (CNI ), etapa a IIa ; urmează evaluarea și sperăm finanțarea proiectului ; 
 - se lucrează la proiectul Extindere canalizare pe str. Vulturului , de asemeni s-au finalizat str. Manciului, 
Colinei , Daliei ; 
 - s-a finalizat proiectul Modernizare drumuri de interes local – faza DALI , urmează ca la deschiderea 
PNDL III să depunem acest proiect pentru finanțare ;  
 - proiectul pentru Construirea grădiniței cu program prelungit este în evaluare ; 
 - am răspuns la clarificările cerute de Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectul Înființare rețea 
inteligentă la gaze naturale în cadrul ADI SIRET GAZ  comunele Buhoci, Tamași , Gioseni ; 
 - solicită sprijin consilierilor să informeze cetățenii că medicul veterinar sterilizează gratuit cățele la sediul 
cabinetului veterinar din Chetriș ;  
 - suntem în fază finală cu distribuirea containerelor pentru gunoi menajer și selectiv .  
 Dl. Calara Alexandru – viceprimarul comunei  
 - avem 1137 pubele, mai trebuiesc încă 1300 buc, marți 31.08.ac , se colectează gunoiul menajer de 
către SOMA , inclusiv materialul reciclabil.  
 Dl. Bernadin Tamaș – primarul comunei 
 - colectarea materialului reciclabil : hârtie, carton, sticlă , plastic se face o dată pe lună, trebuie 
popularizat programul de colectare, deocamdată doar o dată pe lună , sperăm să fie de mai multe ori pe lună . 
 Dl. Calara Alexandru – viceprimarul comunei  
 - societățile comerciale sunt de asemenea obligate să colecteze selectiv , li se vor preda 2 tomberoane 
mari , se desființează platformele de gunoi . 
  În continuarea ședinței se discută pct.1. Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de 21.07.2021; 
 Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct.1  Aprobarea procesului – verbal a ședinței  ordinare   a  
Consiliului local din data  de  21.07.2021 – votat în unanimitate de cei 13 consilieri prezenți la ședință. 

În continuarea  ședinței se trece la  pct.2.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană  Bacău – inițiator primarul 
comunei  - 
 Dl Primar susține proiectul de hotărâre: s-a reactivat Zona metropolitană, noi suntem membrii fondatori , 
a avut loc o primă întâlnire , se dorește transport public județean la nivelul celor 22 comune membre ale Zonei 
Metropolitane Bacău; sperăm să putem depune și alte proiecte pe fonduri europene. 
 Nefiind  înterpelări , se supune la vot pct.2.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană  Bacău- votat în unanimitate de 
cei 13 consilieri prezenți la ședință. 
 Se trece la pct.3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile 
necesare realizarii investitiei ,, Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni, judetul 
Bacau”– inițiator primarul comunei    
 Dl primar susține proiectul de hotărâre : proiectul a fost deja depus la CNI , devizul a trebuit actualizat , 
prețurile au crescut , sperăm să obținem finanțare , pentru a construi o școală nouă pentru copii nostri /  clădirea 
veche propune să fie reabilitată , ar fi bine să facem 2 laboratoare , să depunem acest proiect pe PNDR; / se 
refac gardurile, trebuie supravegheat terenul de sport , avem camere de luat vederi / la parc luptăm cu 
mentalitatea oamenilor – semințe pe lângă bănci . 

Se solicită interpelări . 
Dl consilier local Jugaru Marian : este salutară propunerea dlui primar de a se construi laborator , dar 

poate o clădire nouă ar costa mai puțin  
Nefiind  alte interpelări , se supune la vot pct.3 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului 

General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII 
Ion Strat Gioseni, judetul Bacau”  – fiind aprobat în unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți la 
ședință. 
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 Se trece la pct.4 Proiectul de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 
septembrie și octombrie   2021 – inițiator primarul comunei .  

Prin proiectul de hotărâre s-a propus ca președinte de ședință în ordine alfabetică , dl consilier local 
Imbrea Daniel. 

Nefiind  alte propuneri , se supune la vot  pct.4 Proiectul de hotărâre  privind alegerea președintelui 
de ședință pentru lunile septembrie și octombrie   2021 în persoana dlui Imbrea Daniel – fiind aprobat în 
unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
 Se trece la pct. 5 Proiect  de  hotărâre   privind aprobarea organigramei și    statului de    funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău – inițiator primarul comunei. 

Dl.Primar: susține proiectul de hotărâre,am vrea să angajăm o persoană la achiziții , durează procedura 
de concurs , de aceea am suplimentat ordinea de zi cu acest proiect de hotărâre;  citește referatul de aprobare - 
nu avem om la achiziții și registrul agricol ( titularele  sunt  în concediu de maternitate ), actualizăm statul de 
funcții în funcție de promovări ( dl Marangoci Constantin – polițist local )  și angajările care s-au făcut ( doi 
muncitori calificați dl.Ghebu Cristinel și dl.Țâmpu Bogdan-Cristinel la Compartiment întreținere spații verzi din 
domeniul public si privat);  dlui. Chicea Pavel i s-a încetat contractual individual de muncă având decizie privind 
acordarea pensiei pentru limită de vârstă./ în vederea scoaterii la concurs a funcției publice vacante de inspector , 
clasa I din cadrul Compartimentului cadastru , urbanism și amenajarea teritoriului , se modifică gradul profesional 
din principal în debutant ;  

  Se solicită interpelări . 
Nefiind  înterpelări , se supune la vot  pct. 5 Proiect  de  hotărâre   privind aprobarea organigramei și    

statului de    funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău – fiind 
aprobat în unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți la ședință. 

Se trece la pct.6 Diverse  
 Dl. consilier local Bașcândură Marinică : parcarea de la școală nu s-a făcut , începe școala  
 Dna consilier local Helciug  Gabriela – Liliana : solicită tomberoane la Giosanu , la Bașcândură , pe 
str. Cântarului la podeț  
 Dl.consilier local Păduraru Paul : întreabă de canalizare pe str. Daliei , răspunde dl primar că s-a extins 
canalizarea și pe această stradă, deși au fost ceva discuții  / a auzit că orga veche de la biserică este depozitată 
în clopotniță, cere ajutorul dlui primar să fie curățată și pusă într-un muzeu / referitor la colectarea selectivă a 
gunoiului ,speră să se realizeze de cel puțin două ori pe lună în comună / întreabă în câte asociații 
intercomunitare suntem parte ca și comună ? 
 Dl consilier local Jugaru Marian : întreabă dacă se achiziționează camionetă și excavator , ar fi bine / 
pe str. Cântarului s-a stricat betonul , de verificat   
 Dl. consilier local Boncu Petru : e bine că s-au curățat șanțurile betonate , dar acum cetățenii care nu 
au șanțurile betonate solicită să le fie curățate și lor șanțurile   
 Dna consilier local Petrina Iustina :solicită tomberoane și chiar o platformă betonată  unde să se ardă 
coroanele, etc pentru cimitir   
 Dna consilier local Helciug  Gabriela – Liliana: trebuie făcută curățenie lângă locuințele  unde nu sunt 
acasă proprietarii  
 Dl. Primar : răspunde interpelărilor consilierilor locali :  
 - de adus un tomberon la Bașcândură, la intersecția străzilor Castanului cu Bradului, intervine  
dl Viceprimar se poate colecta gunoiul cu mașina mică de la SOMA chiar din poarta omului  
 -  podeț la Giosanu și la Cioroabă D 
 - orga pe tuburi este foarte valoroasă , ar fi bine să o punem în funcțiune , poate ne ajută noul paroh 
 - speră ca programul de colectare a gunoiului selectiv să fie de cel puțin 2 ori pe lună în comună  
 -  suntem membrii fondatori la ADIB, ADIS, Zona Metropolitană Bacău, ADI SIRET GAZ     
 - poate reușim să achiziționăm un buldo pe GAL , camionetă am închiriat , ar fi util să cumpărăm , vom 
vedea cum stăm cu banii  
 - să punem camere de luat vederi pe islaz să vedem cine aruncă pet-uri pe islaz ; 
 - urmează ca SOMA să ridice și materialele de la demolări , contra cost.  
 Dl consilier local Jugaru Marian : au început furtișagurile de pe câmp, răspunde dl primar că sunt 
câteva camere de luat vederi  , dacă vin pe câmp nu pot fi văzuți cei care fură .  

 
 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 

 
 
 
 

Red. SC/1ex. 


