
  

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA GIOSENI 

CONSILIUL LOCAL  

 Nr. ___________ din  15.12.2021  
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  25.11.2021  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. 

228 din 19.11.2021.  
 Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr. 228 

din 19.11.2021 la şedinţa ordinară a lunii noiembrie. 
 Președintele de ședință, dl. Jitaru Felix, le urează consilierilor ,,Bun venit !,, după care declară 

deschisă ședința Consiliului local, precizând că la ședință participă dl. Primar Bernadin Tamaș, dl. 

Viceprimar Calara Alexandru  și dna. Secretar General comună Miron Dumitrica Mădălina, precum și  

un  număr de 13 consilieri .  
Ședința fiind statutară,  ca urmare, dl primar urează tuturor bun venit!  

 

Dl. președinte de ședință prezintă ordinea de zi: 

 

➢ Aprobarea procesului verbal a ședinței anterioare a Consiliului Local Gioseni din data de 

25.11.2021. 

➢ 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 proce-

durii 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 Uni-

tății 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. 

 

Domnul Primar Tamaș Bernadin prezintă o informare: 

• Recepția lucrărilor la extindere canalizare pe cele 8 străzi: Doinei, Agricultorilor, Vultu-

rului, Daliei, Alexandroaia, Mioriței, Colinei și Manciu, nu s-a semnat recepția deoarece 

s-a constatat că pe str. Agricultorilor trebuie coborată rețeaua cu 65 cm și probabil că se 

vor putea racorda toți cetățenii de pe stardă. 

• Am primit de la CRAB un proces verbal privind stadiul predării primirii sistemului apă -  

canal în care sunt solicitate următoarele: scoaterea caminelor la limita de proprietate, 

schimbarea contorilor, realizarea iluminatului în interiorul stației de apă, achiziționarea 

unui gererator de curent, etc. 

• Privind proiectul cu drumurile aduc la cunoștință faptul că pe data de 8 noiembrie s-a 

încheiat perioada de depunere a proiectelor și s-au depus undeva la peste 3100 din toate 



  

UAT urile în valoare de peste 130miliarde lei, bugetul MDRAP lui fiind de 50 miliarde 

lei pe 5 ani, urmează selecția dosarelor. 

• Privind proiectul Tabletelor am trecu de etapa de evaluare tehnico – financiară. 

 

În continuarea ședinței se trece la ordinea de zi: 

 

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

Funcţionare a Poliţiei Locale Comuna Gioseni, Județul Bacău. 
 

Dl. Primar: am avut auditul și s-a constat că nu avem Regulamentul Poliției Locale aprobat prin hcl. 

Nefiind interpelări. 

Se supune la vot: 13 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. 

 

➢ 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. 
Dl. primar Tamaș Bernadin: după cum știți am mai aprobat un regulament privind Legea nr. 350/2005 

și trebuie aprobată și metodologia, nu putem demara procedura pentru atribuirea contractelor de fi-

nanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Comunei Gioseni, alocate pentru activități 

nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 pentru că este o procedură de durată și nu mai este timp efectiv 

fiind sfarșitul anului. La anul după ce se aprobă bugetul local al comunei se poate demara și acestă 

procedură. 
Dl. consilier local Boncu Petru: cam în ce perioadă se va aproba bugetul local ; 

Dl. primar Tamaș Bernadin: nu se știe vom vedea. 

 

Se supune la vot: 13 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea proce-

durii 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. 
Dl. primar Tamaș Bernadin prezintă proiectul de hotărare. 

Domnul consilier local Păduraru Paul: se anulează doar penalitățile; 

Dl. primar Tamaș Bernadin sunt cam 100 de persoane; 

Doamna consilier local Pătrașc Alexandra: se poate face public, ca lumea să fie informtă. 

Dl. primar Tamaș Bernadin chiar vă rog și pe dumneavoastră să aduceți la cunoștință cetățenilor din 

comuna că pot beneficia. 

 

Nefiind interpelări, se supune la vot: 13 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. 

 

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

legal al UAT Gioseni în AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 

Dna. Consilier local Pătrașc Alexandra: știam că au crescut cuantumul la bursele elevilor. 

Dl. Primar Tamaș Bernadin: prezintă proiectul de hotărare. 

Nefiind interpelări. 

Se supune la vot: 13 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. 

 

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

raza Comunei Gioseni, Județul Bacău. 
Dl. Primar Tamaș Bernadin: prezintă proiectul de hotărare. 

Nefiind interpelări. 
 

Se supune la vot: 13 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. 

 



  

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 75 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Uni-

tății Administrativ-Teritoriale comuna Gioseni pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor 

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

 

Dl. Primar Tamaș Bernadin: prezintă proiectul de hotărare. 

Nefiind interpelări. 
 

Se supune la vot: 13 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. 

 

DIVERSE: 

Dl. primar Tamaș Bernadin: am afișat pe site-ul primăriei Proiectul de hotărare privind 

impozitele și taxele locale pentru anul 2022 urmand ca în ședința următoare să se supună 

aprobării în Consiliul Local.  

Au fost întocmite în jur de 300 de dosare de încălzire. 

 

Dl. consilier local Boncu Petru: sunt familii care împlinesc 50 de ani de căsătorie anul acesta și 

cand sunt premiați. 

Dl. primar Tamaș Benadin: pe data de 6 decembrie se scot banii 500 lei și sunt 3 familii care 

împlinesc 50 de ani de căsătorie. 

Dl. consilier local Jugaru Marian Florin: am fost sesezat pe strada Colinei trebuie pun balastru, 

pe cand preconizați să dați drumul la apă și unde este punctul de colectare a sticlei. 

Domnul viceprimar Calara Alexandru: nu sunt făcute branșamentele. 

Dl. primar Tamaș Bernadin: doar la primărie este punct de colectare a sticlei, cetățenii să le 

strangă în tmberoanele vechi și le ridică de la poartă. 

Doamna consilier local Petrina Iustina: iluminatul public se poate extinde pană în capătul 

satului. 

Dl. primar Tamaș Bernadin: este proiect de extindere iluminat se lucrează la proiectarea topo. 

Dl. consilier local Oprea Marin: pe 1 Decembrie ne vedem la monumente. 

Dna Consilier local Pătrașc Alexandra: vă rog să ne convocați la următaorele ședințe de 

consiliul local și prin mesaje pe telefon. 

Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință propune închiderea ședintei, drept 

pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemneaza, 
     CONSILIER LOCAL,                                                                      Secretar general, 
                   Jitaru  Felix                                                                           Miron Dumitrica  Mădălina    
 

 


