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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14 

privind aprobarea Programului de gospodărire și înfrumusețare al Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

pe anul 2022 

 

 

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

ordinară în data de 30.03.2022: 

Având în vedere:  

✓ raportul de specialitate al Viceprimarului Comunei Gioseni cu nr. 78 din 18.03.2022; 

✓ referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni cu nr. 79 din 18.03.2022;  

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

În conformitate cu prevederile: 

✓ Art. 70, din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

✓ O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu 

modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 515/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

✓ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. I, lit. j, lit. n, art.135 – 140 și 196 alin.(1)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 

PROPUNE: 

 

 ART. 1 – Se aprobă Programul de gospodărire și înfrumusețare al Comunei Gioseni, Județul 

Bacău pe anul 2022, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 – Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022, 

conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii. Nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, la instanța de contecios administrative competentă. 

ART.4 - Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Viceprimaului Comunei Gioseni, 

persoanelor interesate și Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău. 

                 Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 


