
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 64 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare 

cu apă și de canalizare 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 28.10.2021: 

 

Având în vedere:  

➢ Adresa nr. 781 din 06.10.2021a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, 

înregistrată sub nr. 2856 din 07.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni; 

➢ Actul Adițional nr. 84 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, înaintat Asociației de către 

S. C. Compania Regională de Apa Bacău S. A. cu adresa nr. 1770/08.02.2021; 

➢ Adresa S. C. Compania Regională de Apă Bacău S. A. nr. 975/21.01.2021; 

➢ Raport de specialitate nr. 3991 din 21.10.2021, întocmit de către doamna Pătrașc 

Genoveva din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

➢ Referat de aprobare nr. CL 328 din 21.10.2021 a Primarului Comunei Gioseni, Județul 

Bacău privind necesitatea și oportunitatea proiectului; 

➢ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni . 

 

.În conformitat din e cu prevederile:. 

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 16 alin (3) lit. “d” coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău – ADIB; 

- evoluția Indicelui anual al Prețului de Consum, IPC Total în perioada 2011- 2019; 

- Ordonanta Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 

privind Codul fiscal; 

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.133 alin. (2), art. 134 alin. (4) , art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 

alin. (3) lit. d), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin. (1) si art. 243 alin.(1) lit. a) 

şi b) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

PROPUNE : 

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru 

apa potabilă și canalizare, prevăzute în Anexa 2 denumită “Prețul pentru branșamente și alte 

servicii - Apă” din Dispoziții Speciale – Partea de Apă (Anexa I. B) care se modifică și se 

completează conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 



Art. 2. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de canalizare, altele decat cele pentru apă 

potabilă și canalizare, prevazute în Anexa 2 denumită “Prețul pentru racordare și alte servicii – 

Canalizare” din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare (Anexa I. C) care se modifică și se 

completează conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 3. Celelalte articole ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 rămân în vigoare; 

Art. 4. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima 

zi din luna următoare semnării unui Act Adițional de către reprezentanții săi legali; 

Art. 5. Se mandatează dl. Tamaș Bernadin Primarul Comunei Gioseni, având calitatea de 

reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gioseni în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB, să voteze în ședința AGA ADIB acest 

punct de pe ordinea de zi. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, Primarului Comunei Gioseni, Instituției Prefectului 

județului Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, Compartiment 

urbanism, persoanei nominalizate la Art. 5 și va fi adusă la cunostință publică, în condițiile legii. 

 

 

                 Initiator,                        Avizat pentru legalitate, 

                  Primar,                        Secretar general,  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr. 64/2021 

  

SERVICII DIVERSE 

TARIF  

  (lei) 

    

    fără TVA 

0 1 2 

1 

MONTARE APOMETRU IN CAMIN EXISTENT (BRANSAMENT NOU) 

*   

  DN 15 -40 73.95 

  DN 50 81.51 

2 

MONTATARE PRIN INFILETARE APOMETRU IN CAMIN EXISTENT 

PE POZITIE EXISTENTA *   

  DN 15 -40 34.45 

  DN 50 39.50 

 

3 

DEMONTARE APOMETRU IN CAMIN EXISTENT PE POZITIE 

EXISTENTA*   

  DN 15 -40 34.45 

  DN 50 39.50 

4 MONTARE APOMETRU IN FLANSE IN CAMIN EXISTENT *   

  DN 50 - 100 184.03 

  DN 125 - 250 478.99 

5 MONTAT APOMETRU IN FLANSE PE POZITIE EXISTENTA *   

  DN 50 - 100 82.35 

  DN 125 - 250 150.42 

6 DEMONTAT APOMETRU IN FLANSE PE POZITIE EXISTENTA *   

  DN 50 - 100 82.35 

  DN 125 - 250 150.42 

7 EXECUTIE BRANSAMENT APA DN 25 - 63 229.41 



8 ASISTENTA TEHNICA - BRANSAMENT APA 155.46 

9 VERIFICARE MONTARE PRIZA BRANSAMENT 331.09 

10 VERIFICARE  METROLOGICA APOMETRE    

  DN 15 - 40 110.08 

  DN 50 - 80 267.23 

  DN 100 - 200 392.44 

11 MONTAT RAMPA CONTOARE IN CAMIN EXISTENT ** 210.08 

12 

AVIZ APA CANAL / AVIZ AMPLASAMENT - AGENTI ECONOMICI SI 

PERSOANE FIZICE   

  aviz apa canal - agenti economici 227.73 

  aviz apa canal - persoane fizice 227.73 

  aviz constr. Amplasament - agenti economici 198.32 

  aviz constr. Amplasament - persoane fizice 198.32 

      

*     SUPLIMENTAR : SIGILARE MONTAJ - 21,85 LEI (fara TVA) 

**   INCLUDE : tariful de MONTARE CONTOARE, nou montate în baza avizului de             

 

             branșament emis de Biroul tehnic 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ANALIZE PENTRU DETERMINARE INDICATORI APĂ POTABILĂ 
TARIF    

  

 
  fără TVA 

0 1 2 

1 DETERMINAREA PH - ului 40.34 

2 CONDUCTIVITATE 100.00 

3 TURBIDITATE 19.33 

4 CULOARE, GUST, MIROS 26.05 

5 ALCALINITATE 17.65 

6 OXIDABILITATE (INDICE DE PERMANGANAT) 82.35 

7 CLORURI 53.78 

8 SULFATI 97.48 

9 NITRATI 117.65 

10 NITRITI 61.34 

11 AMONIU 120.17 

12 ALUMINIU 78.15 

13 FIER 71.43 

14 MANGAN 71.43 

15 CALCIU SI MAGNEZIU 45.38 

16 DURITATE 49.58 

17 OXIGEN DIZOLVAT 69.75 

18 CLOR REZIDUAL 33.61 

19 SULFURI - Metoda cu albastru de metilen (8131) 31.93 

20 FLUOR - Metoda SPADNS (8029) 39.50 

21 
BACTERII SULFITO-REDUCTOARE (CLOSTRIDIUM 

PERFRINGENS) 226.05 

22 BACTERII COLIFORME (COLI TOTALI) 224.37 



23 ESCHERICHIA (E.COLI) 222.69 

24 ENTEROCOCI INTESTINALI 193.28 

25 BACTERII MEZOFILE LA 37°C (UFC) 191.60 

26 BACTERII MEZOFILE LA 22°C (UFC) 191.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr.64/2021 

  

DENUMIRE SERVICII  

TARIF  

  (lei) 

    

    fără TVA 

0 1 2 

1 MONTAT RACORD CANALIZARE 289.08 

2 ASISTENTA TEHNICA - RACORD CANALIZARE 119.33 

 

NR.  

CRT. 

 

 

SERVICII DIVERSE 

TARIF PROPUS 

fără TVA cu TVA  

0 1 3 4 

1 TAXA SUPRAVEHERE VIDANJARE 18,49 22,00 

4 descărcări / săptămână 

73,96 88,00 

48 săptămâni 

3550,08 4224,00 

2 VIDANJARE  

TRANSPORT CU AUTOVIDANJA ( lei / km) 5,88 7,00 

Distanța se calculează de la 

punctul de lucru SC CRAB SA 

la adresa beneficiarului și până 

la Stația de Epurare 

 VIDANJARE 84,87 101,01 

tariful  ( lei/vidanjare) 

NU include transportul până 

la adresa beneficiarului 

 

 

 



  

ANALIZE PENTRU DETERMINARE INDICATORI APĂ UZATĂ 

TARIF 

    

  fără TVA 

0 1 2 

1 DETERMINAREA SULFATILOR 46.22 

2 AZOTULUI AMONIACAL  - NH4 (ION AMONIU )  97.48 

3 SULFURILOR TOTALE ( HIDROGEN SULFURAT) 51.26 

4 SUSPENSIILOR TOTALE 39.50 

5 

DETERMINAREA AGENTILOR DE SUPRAFATA ANIONICI PRIN 

MASURAREA INDICELUI DE ALBASTRU DE METILEN 

(DETERGENTILOR ) 86.55 

6 SUBSTANTELOR EXTRACTIBILE  72.27 

 

7 

CONSUMULUI CHIMIC DE OXIGEN - METODA CU DICROMAT DE 

POTASIU (CCOcr) 166.39 

8 FOSFATILOR (FOSFORULUI) 92.44 

9 DETERMINARE PH 16.81 

10 CLORURILOR 20.17 

11 CONSUMULUI BIOCHIMIC DE OXIGEN (CBO5) 36.97 

12 CONTINUTULUI DE NITRITI (NO2) 38.66 

13 CONTINUTULUI DE AZOTATI (NO3) 90.76 

14 CONTINUTULUI DE CALCIU 14.29 

15 CONDUCTIVITATE 100.00 

16 ENTEROCOCI INTESTINALI 193.28 

 

                 Initiator,                        Avizat pentru legalitate, 

                  Primar,                        Secretar general,  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

Nr. CL 328 din 21.10.2021 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 și alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele 

de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare  

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Subsemnatul  Tamaș Bernadin Primarul Comunei Gioseni, Județul Bacău: 

Având în vedere:  

➢ Adresa nr. 781 din 06.10.2021a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, 

înregistrată sub nr. 2856 din 07.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni; 

➢ Actul Adițional nr. 84 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, înaintat Asociației de către 

S. C. Compania Regională de Apa Bacău S. A. cu adresa nr. 1770/08.02.2021; 

➢ Adresa S. C. Compania Regională de Apă Bacău S. A. nr. 975/21.01.2021; 

➢ Raport de specialitate nr. 3991 din 21.10.2021 întocmit de către doamna Pătrașc Genoveva 

din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

➢ Decizia Consiliului Director ADIB nr.11 din 14.09.2021; 

➢ Hotărârea Consiliului de Administrație al SC CRAB SA nr.3 din 04.03.2021; 

➢ modificările și completările survenite la Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare prin Legea nr.224/2015; 

➢ prevederile Legii nr.196/2018  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari și administrarea condominiilor; 

➢ prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței; 

➢ prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB; 

Ţinând  cont de raportul de specialitate precum și de prevederile : 

➢ O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;  

➢ art. 16 alin (3) lit. d  „ aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor 

propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic 

„ coroborat cu art 21 alin (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  

„Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevazute la art 16 alin (3) 

lit. d nu pot fi votate de reprezentanții asociatilor în Adunarea Generală a Asociației decât 

în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autoritatii 

deliberative a unității administrativ teritoriale asociate”. 

Supun spre aprobare Proiectul de Hotărâre în forma prezentată, Proiect de Hotărâre ce conține 

noile tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă şi de canalizare, tarife 

propuse şi fundamentate de Operatorului Regional S.C CRAB S.A.  

 

PRIMAR, 



Bernadin TAMAȘ 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

Nr. 3991 din 21.10.2021 

 

 

RAPORT de specialitate 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile 

publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare  

 

 

U.A.T. GIOSENI este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 

asociaţie constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  pe raza 

de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor 

proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a Serviciului. 

 

Modalitatea de gestiune aleasă a Serviciului de apă si apă uzată, a fost gestiunea delegată, 

care s-a  realizat în baza unui contract de delegare a gestiunii  atribuit direct, conform 

prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 

211 din Legea nr.241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, 

astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Unul din obiectivele Asociaţiei este să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un 

partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de 

dezvoltare şi de gestiune a Serviciului de apă si apă uzată, în scopul de a coordona politicile şi 

acţiunile de interes intercomunitar. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, a transmis către U.A.T. Gioseni 

adresa nr. 781 prin care înaintează fundamentarea Operatorului Regional S.C CRAB S.A cu 

privire la modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare nr.556/2006/29.11.2010 prin Actul Adițional nr.84 și solicită inițierea și adoptarea 

unui proiect de hotărâre de către Consiliul Județean/Local privind aprobarea și completarea 

prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă şi de 

canalizare precum și acordarea mandatului special în cadrul Adunării Generale a Asociației în 

vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează 

Operatorul. 

 

Urmare celor prezentate mai sus şi în conformitate cu: 

➢ Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;  

➢ Prevederile art. 16 alin (3) lit. d  „ aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor 

și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem 



de tarif unic „ coroborat cu art 21 alin (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău  „Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor 

prevazute la art 16 alin (3) lit. d nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea 

Generala a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 

hotărare a autorității deliberative a unității administrativ teritoriale asociate”. 

Propun iniţierea Proiectului de Hotărâre în forma prezentată, ținând cont de anexele 

prezentului raport ce conțin noile tarife pentru serviciile publice altele decât cele de 

alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, tarife propuse şi fundamentate de 

Operatorului Regional S.C CRAB S.A. 

 

 

 

 

 
 

 

Întocmit, 

Inspector superior, 

Pătrașc Genoveva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 1 pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism  

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr. 64/2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele 

servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 

 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  

adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 64/2021 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare 

cu apă și de canalizare cu ……... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Bașcandură Marinică – Președinte    _____________ 

2. Pătrașc Alexandra – Secretar    _____________ 

3. Imbrea Daniel – Membru   ____________ 

4. Jugaru Marian – Florin – Membru   ________________ 

5. Păduraru Paul – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 64/2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele 

servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 64/2021 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, cu …….. /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Calara Alexandru – Președinte  _____________ 

2. Helciug Gabriela - Liliana – Secretar    _____________ 

3. Jitaru Felix – Membru   ____________ 

4. Păduraru Paul – Membru   ________________ 

5. Oprea Martin – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism 

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 64/2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele 

servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr 64/2021 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, cu …….... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

1. Timaru Corneliu  – Președinte  _____________ 

2. Chicea Valerian – Secretar    _____________ 

3. Petrina Iustina  – Membru   ____________ 

4. Oprea Martin – Membru   ________________ 

5. Boncu Petru – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 


