
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
  

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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului ,,Reabilitare bază sportivă multifuncțională, Comuna Gioseni, Județul Bacău,, 

 

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

ordinară în data de 18.02.2022: 

Având în vedere:  

✓ raportul de specialitate al doamnei Pătrașc Genoveva inspector urbanism cu nr. 395 din 

10.02.2022; 

✓ Devizul General privind cheltuielile necesare realizării pentru obiectivul ,,Reabilitare bază 

sportivă multifuncțională, Comuna Gioseni, Județul Bacău,, 

✓ referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni cu nr. 34 din 10.02.2022;  

✓ avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni; 

În conformitate cu prevederile 

✓ Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public; 

✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

✓ H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 

✓ art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională; 

✓ art. 106, alin. 1, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a, din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

✓ Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

✓ H.G. nr 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico 

- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

În temeiul dispoziţiilor art.139, alin.(1) și 196 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;  

HOTĂRĂȘȚE: 

 

ART. 1 – Se aprobă Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ,,Reabilitare 

bază sportivă multifuncțională, Comuna Gioseni, Județul Bacău,, prevăzut în Anexa, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

ART.2 - Se împuternicește domnul Tamaş Bernadin - Primarul al Comunei Gioseni si reprezentant 

legal al proiectului, să semneze toate actele necesare în numele Comunei Gioseni, Județul Bacău. 

ART.3 - 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. 4 - Primarul comunei Gioseni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul 

contabilitate și Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate . 

ART. 5 - Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Comaprtimentului Urbanism, Biroului 

Contabilitate și Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 

 

                Președinte ședință,                                                        Contrasemnează, 
                   Consilier local,                                                 Secretar general,  
        Marian – Florin JUGARU                             Dumitrica Mădălina MIR 
 

 

 

Nr. 6 din 18.02.2022 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  

____  consilieri prezenți. 


