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                            JUDEŢUL BACĂU 

                         COMUNA GIOSENI                                
 

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

 

HOTĂRÂREA 

privind modificarea  si  completarea  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gioseni  nr.  50 din 

28.09.2021 privind aprobarea  depunerii  cererii  de  finanțare  prin  Programul  Național  de  Investiții  

Anghel Saligny  și  a  devizului  general  estimative  aferent  investiției “Modernizare  rețea  de  drumuri  de  

interes  local  în  Comuna  Gioseni, Județul  Bacău” 

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

de îndată, în data de 10.02.2022: 

Având în vedere:  
➢ Raport nr. 392 din 10.02.2022  întocmit de către doamna Pătrașc Genoveva – inspector urbanism din 

cadrul Primăriei Comunai Gioseni, 
➢ Clarificarea nr. 8321 din 25.01.2022 privind cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel 

Saligny"  prin  care  se  solicita  depunerea  unui  document suplimentar, declarative sau memoriu justificative dupa 

caz; 

➢ Clarificarea nr. 168 din 26.01.2022 privind cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel 

Saligny" prin  care  se  fac  urmatoarele observatii : Neconcordanță între cererea de finanțare și platforma 

electronică la Amplasament (în cerere sunt 17 străzi , iar în platforma electronică sunt 23 de străzi).În devizul 

general (implicit în Anexa la HCL) valoarea de referință pentru determinarea standardului de cost este greșită 

(raportat la nr. locuitori în loc de km); 

➢ Memoriul justificativ intocmit de catre S.C. INTERPROIECT S.R.L.; 

➢ Devizul General estimativ corectat  intocmit de catre S.C. INTERPROIECT S.R.L.; 

➢ HCL nr. 50 din 28.09.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de 

Investiții ,, Anghel Saligny,, și a devizului general estimative aferent investiției “Modernizare  retea  de  

drumuri  de  interes  local  in  comuna  Gioseni, judetul  Bacau”; 
➢ Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 24 din 10.02.2022; 
➢ 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; 
➢ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95  din  03.09.2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel 

Saligny”; 

➢ ORDIN nr. 1333 din 21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 

„Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 95/2021; 

➢ ORDIN nr. 1321 din 20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute 

la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

național de investiții „Anghel Saligny”; 

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  
HOTĂRĂȘTE: 

 



Art.1. Se aprobă modificarea și  completarea  Cererii de finanțare prin Programul Naţional de investiţii 

„Anghel Saligny” și Devizul general estimativ aferent obiectivului de investiţii ,, Modernizare rețea de dru-

muri de interes local în Comuna Gioseni, Judeţul Bacău “, prevăzut în Anexa, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2.  În cadrul proiectului se vor moderniza străzi care au deja rețele de apă și canal finalizate. Astfel față 

de cererea de finanțare initială proiectul a fost modificat prin renunțarea la o parte din străzile care nu aveau 

rețele de alimentare cu apă și canalizare finalizate. Străzile cu lungimea totală de 3342,10 m care au rămas 

spre a fi finanțate sunt următoarele: 

- strada Doinei 

- strada Agricultorului 

- strada Vulturului 

- strada Daliei 

- strada Vatafului 

- strada Alexandroaia 

- strada Colinei 

- strada Manciu 

- strada Marului 

- strada Parului 

- strada Ciresului 

- strada Miorita. 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Moderni-

zare rețea de drumuri de interes local în Comuna Gioseni, Județul Bacău,, pentru implementarea acestuia în 

condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei Gioseni. 

Art.4. Sumele reprezentând contribuţia Comunei Gioseni la finalizarea proiectului se vor asigura din bugetul 

local al Comunei Gioseni. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din programul „Anghel Saligny”. Se va asigura mentenanţa investitiei 

pentru toată perioada de monitorizare așa cum este prevăzută în contractul de finanţare. 

Art.6. Se împuternicește domnul Tamaş Bernadin în calitatea sa de Primar al Comunei Gioseni si reprezentant 

legal al proiectului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Gioseni, 

Județul Bacău. 

Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanţa de contencios administrativ, în 

conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 

Art.8. Primarul comunei Gioseni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul contabili-

tate și compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate . 

Art.9. Prin grija Secretarului General al Comunei Gioseni, prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefec-

tului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii , Primarului comunei, Biroului contabilitate, Comparti-

mentului urbanism, precum și spre cunoștința publică , în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) —sub-

secțiunea Hotărârile autorităţii deliberative — pe site-ul www. primariagioseni.ro 

    

 

 

                  Președinte ședință,                                             Contrasemnează, 

                   Consilier local,                                                 Secretar general,  
        Marian – Florin JUGARU                             Dumitrica Mădălina MIRON  
 
 

 

 

Nr. 4 din 10.02.2022 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ____  consi-

lieri prezenți. 
 

 

 

 

 



 


