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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul Bacău pe anul 2021 și aprobare 

listă de investiții 

 

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

data de 28.10.2021: 

Având în vedere:  

- Raport nr. CO 496 din 27.10.2021 întocmit de către Biroul contabilitate, din cadrul Primăriei 

Comunai Gioseni, 

- Adresa nr. 19152/15.10.2021  de la Consiliul Judetean 

- Adresa nr. 2081/11.10.2021 de la ANAF AJFP BACAU 

- Adresele nr 2375/26.10.2021,2374/26.10.2021,2044./16.09.2021 de la Scoala Gimnaziala „Ion 

Strat”; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 19/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local 

și a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2021 ; 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 342 din 27.10.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 octombrie 

1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare 

- art.19 alin.(2)  și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică locală , republicată; 

- Art. 106, alin. 1, art. 129,art. 136, alin. 1,  art. 154, alin. 1 – alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. 

a și art. 240, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

PROPUNE: 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul Bacău pe anul 2021 la partea 

de venituri și cheltuieli, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2 - Se aprobă modificarea corespunzatoare a Listei de investitii, conform anexei nr. 2 parte integrantă 

din prezenta hotărâre.   

Art. 3 - Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei , prin Biroul contabilitate 

din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4– Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Gioseni, Biroul contabilitate,  Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  

    

                 Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 
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Nr. CL 342 din 27.10.2021 

 

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 rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare 

listă de investiții 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Subsemnatul  Tamaș Bernadin  în calitate de Primar al Comunei Gioseni, Județul Bacău: 

Având în vedere:  

- Raport nr. CO 496 din 27.10.2021 întocmit de către Biroul contabilitate, din cadrul Primăriei 

Comunai Gioseni, 

- Adresa nr. 19152/15.10.2021  de la Consiliul Judetean 

- Adresa nr. 2081/11.10.2021 de la ANAF AJFP BACAU 

- Adresele nr 2375/26.10.2021,2374/26.10.2021,2044./16.09.2021 de la Scoala Gimnaziala „Ion 

Strat”; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 19/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local 

și a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2021 ; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 octombrie 

1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare 

- art.19 alin.(2)  și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică locală , republicată; 

- Art. 106, alin. 1, art. 129,art. 136, alin. 1,  art. 154, alin. 1 – alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. 

a și art. 240, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, față de cele arătate vă 

rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

       PRIMAR, 

              Bernadin TAMAȘ 

 

 

 

 

 



 

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 69/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, județul Bacău 

pe anul 2021 și aprobare listă de investiții 

 
 

 

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. 69/2021 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții, 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 69/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, județul Bacău 

pe anul 2021 și aprobare listă de investiții 

 

 

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. 69/2021 

privind rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de 

investiții, 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 . 69/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, județul Bacău 

pe anul 2021 și aprobare listă de investiții 
 

 

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. 69/2021 

privind rectificarea bugetului local al comunei Gioseni, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de 

investiții, 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  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


