
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

 COMUNA GIOSENI 

- PRIMAR –  

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consilului Local al Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

pentru data de 25 noiembrie 2021, ora 12.00 

 

PRIMARUL COMUNEI GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU: 

 

Având în vedere: 

 

- prevederilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 3, lit. a, alin. 4 și alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

- În temeiul art. 196, alin. 1, lit b, art. 197, alin. 1 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

Emite prezenta    

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1 –Se convoacă Consiliul Local al Comunei Gioseni, Județul Bacău în ședința ordinară, pentru 

data de 25 noiembrie  2021, ora 12.00 care va avea loc în Sala de conferințe a Sediului 

Administrativ Gioseni.  

Cosilierii locali se vor conforma masurilor legale privind limitarea răspândirii 

coronavirusului, în sensul că vor purta mască și mănuși, și vor păstra distanța socială. 

Propunerile privind ordinea de zi sunt înscrise în proiectul ordinii de zi anexă la prezenta 

dispoziție, parte integrantă din aceasta. 

 

Art. 2 – Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ pentru a asigura pregătirea 

corespunzătoare a ședinței Consiliului Local Gioseni din data de 25 noiembrie  2021, ora 12.00 se 

stabilesc următoarele măsuri: 

(1) Conform art. 134 aducerea la cunoștință publicului a ordinei de zi a ședinței Consiliului 

Local și invitarea consilierilor la lucrările ședinței. 

(2) Conform art. 134 materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se comunică prin 

corespondență electronică sau în format de hărtie, conform opțiunilor, comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local. 

 

Art. 3 – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Bacău, și va fi adusă 

la cunostință publică conform legii. 

 

 

                   PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general, 

            Bernadin TAMAȘ                                                           Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 228  din 19.11.2021 



                                                 

 

        

 

 

Anexă la Dispoziția nr.  228  din  19.11.2021 

 

 

Proiectul Ordinii de zi al ședinței Consiliului Local Gioseni din  25 noiembrie  2021, ora 12.00 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 70  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Poliţiei Locale Comuna Gioseni, Județul Bacău. 
➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 71 privind aprobarea Metodologiei generale pentru 

atribuirea contractelor de finantare nerambursabilă din fondurile bugetului local al 

Comunei Gioseni, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005. 
➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 

data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza 

administrativ teritorială a Comunei GIOSENI. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 73 privind acordarea mandatului special al 

reprezentantului legal al UAT Gioseni în AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Bacău. 
➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 74 privind constituirea comisiei locale de ordine publică 

pe raza Comunei Gioseni, Județul Bacău. 
➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 75 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al 

Unității Administrativ-Teritoriale comuna Gioseni   pentru ședința Adunării Generale a 

Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.12.2021. 

➢ Diverse. 

 

Materiale: proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarul comunei, rapoarte de 

specialitate, alte documente. 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

 

❖ Comisia 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, servicii și 

comerţ: proiectele 70,71,72,73,74,75 

❖ Comisia 2 pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,  activități sportive și de 

agrement:  proiectele 70,71,72,73,74,75 

❖ Comisia 3 administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 

publice și a drepturilor cetățenilor proiectele 70,71,72,73,74,75 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general, 

           Bernadin TAMAȘ                                                             Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 


