
  

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA GIOSENI 

CONSILIUL LOCAL  

 Nr. CL/66 din 28.02.2023 
 

PROCES - VERBAL, 
încheiat azi  31.01.2023  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. 

11 din 25.01.2023.  
 Convocarea consilierilor la sedinta ordinară s-a facut prin invitatiile inregistrate sub nr. 11 din 

25.01.2023 la şedinţa ordinară a lunii ianuarie. 

 Președintele de ședință, dl Bașcândură Maricică, 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 Miron Dumitrica Mădălina precum și  un  

număr de 13 consilieri.  
Acesta atașează la prezentul dosar de ședință un document cu aceste activități care le a desfășurat. 
 

Ședința fiind statutară,  ca urmare, dl primar urează tuturor bun venit!  
 

Dl. președinte de ședință prezintă ordinea de zi: 

➢ Informarea domnului Primar al Comunei Gioseni, Județul Bacău. 

➢ Aprobarea procesului verbal din ședința  anterioară din data de 20.12.2022. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de 

învățământ din Comuna Gioseni, Județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024”. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2 privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor 

Comuna Gioseni, Județul Bacău. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3 privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regu-

lamentului de acordare din bugetul local a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor 

de urgență pentru familii, personae singure /copii aflate în nevoie. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în 

Comuna Gioseni, Județul Bacău. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5 privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Co-

munei Gioseni a Raportului de follow-up nr. 99536 din data de 15.12.2022 încheiat în urma 

acțiunii de verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 29 

din data de 19.08.2021 împreună cu Decizia nr. 29/1 din 10.01.,2023 de prelungire a termenului 

pentru realizarea măsurilor dispune prin Decizia nr. 29 din data de 19.08.2021. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6  prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE 

JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7  privind aprobarea protocolului de colaborare privind 

implementarea proiectului ”HUB de Servicii M. M. S. S. ”la nivel de UAT  Gioseni,  jud. Bacău. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, 

Judeţul Bacău pe anul 2023 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2023. 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9  pentru  modificarea HCL nr. 65 din 28.11.2022 privind 

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a devizului general si  a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE REȚEA DE 

DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GIOSENI,JUDEŢUL BACĂU”, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

. 



  

 

➢ Diverse. 

 

 

 

Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea ordinei de zi: 

 

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

 

 

Informarea domnului Primar al Comunei Gioseni, Județul Bacău. 

 

Investiții: 

• Vrem să depunem un nou proiect ,, Amenajare loc de joacă ,, documentatia se depune la 

GAL TAMASIDAVA  

• Am semnat contractual de finantare pentru proiectul „Actualizarea si transpunerea în 

format GIS a Planului de Urbanism General” 

• Privind proiectul cu gazul licitatia a fost finalizata iar castigatorul este Delgaz, contract 

privind delegarea serviciului. Acum suntem in faza de proiect DTAC privind autorizatia 

de construire. 

• În data de 24.02.2023 se va organiza ȘEZĂTOAREA împreună cu Centrul de Cultură 

Județean în Sala de sport al Școlii Gimnaziale Ion Strat Gioseni, ora 12.30 și sunteți 

invitati  

Dl consilier local Jugaru Marian precizează ca nu va participa la votul privind PHCL nr. 8/2023 pentru 

că este membru în comisia de administratie a scolii, consider ca sunt imcompatibil. 

 

În continuarea ședinței se trece la ordinea de zi: 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de 

învățământ din Comuna Gioseni, Județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024”. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Nefiind interpelări. 

 

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

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2 privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor 

Comuna Gioseni, Județul Bacău. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Nefiind interpelări. 

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

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3 privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regu-

lamentului de acordare din bugetul local a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor 

de urgență pentru familii, personae singure /copii aflate în nevoie. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Nefiind interpelări  

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

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în 

Comuna Gioseni, Județul Bacău. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Dna. Consilier local Calara Alexandra: consider ca pentru ridicarea reciclabilelor de 2 pe lună 

iarna este cam mult. 

➢ Dl. consilier local Păduraru Paul: la Auchan este un aparat de reciclabile. 



  

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

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5 privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Co-

munei Gioseni a Raportului de follow-up nr. 99536 din data de 15.12.2022 încheiat în urma 

acțiunii de verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 29 

din data de 19.08.2021 împreună cu Decizia nr. 29/1 din 10.01.,2023 de prelungire a termenului 

pentru realizarea măsurilor dispune prin Decizia nr. 29 din data de 19.08.2021. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Nefiind interpelări . 

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

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6  prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE 

JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Nefiind interpelări . 

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

 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7  privind aprobarea protocolului de colaborare privind 

implementarea proiectului ”HUB de Servicii M. M. S. S. ”la nivel de UAT  Gioseni,  jud. Bacău. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Nefiind interpelări . 

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

 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, 

Judeţul Bacău pe anul 2023 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2023. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Dl. Primar Tamaș Bernadin ar fi trebuit să avem sume mai mari la buget repartizate asea sunt 

sumele. Gradinita și sala de sport o sa fie proiect nou pentru dotare mobilier. Avem 38 asistenti 

personali si 15 indemnizatii. Privind saubrizarea sper sa ne dercurcam si acest an cum am facut 

o pana acum, trebuie sa facem sa creasca reciclabilul. 

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

 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9  pentru  modificarea HCL nr. 65 din 28.11.2022 privind 

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a devizului general si  a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE REȚEA DE 

DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GIOSENI,JUDEŢUL BACĂU”, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

➢ Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

➢ Nefiind interpelări . 

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

 

 

DIVERSE: 

 

➢ Dl. consilier local Boncu Petru: vreau sa multumesc in numele cetatenilor ortodoxi privind 

decizia de a se sprijini financiar si anul acesta capela ortodoxa. 

➢ Dl. consilier local Chicea V. Ce se intamplă cu lemnelle astea din curtea gradinitei, putrzesc 

acolo, trebuie comunicam Ocolului silvic sa le ridice de acolo pentru a se face curatenie. 

➢ Dl. consilier local Oprea la baza sportivă mai trebuiesc cateva cosuri de gunoi. 

➢ Dl. Viceprimar Calara A. Stiam ca acolo sunt trei tomberoane. 



  

➢ Dl. consilier local Oprea: ce s-a întamplat cu Drumul Judetean in perioada cand a nins nu s-a 

dat cu nimic  

➢ Dl primar: da, a fost o problema dar am sunta la dna director de la judet si apoi a revenit masina 

de dezapezit si a dat cu nisip . 

➢ Dl. consilier local Jitaru F. : din capatul satului de la Manastire pana la padure trebuie dezapezit 

neaparat. Acolo erau plancarde cu interzis pentru ca acolo iarna se considera drum inchis dar 

au disparut . 

➢ Dl consilier local Păduraru P: insist cu sensul unic pe anumite strazi ale comunei cred ca este 

necesar. 

➢ Dl. viceprimar Calara A: pe str. Independentei nu trebuia șanț, trebuie sa analizam un pic si in 

legătura cu gazul, canalizarea, apa. 

➢ Dna consilier local Calara A: ar trebui incurajat sportul in randul copiilor. Nu mai stiu daca dl 

profesor de carate a mai rezolvat cu sala de sport pentru acele ore care le tinea, era bine. Ar 

trebui facute mai multe activităti scolare cu jandarmii, politie, prim ajutor. 

➢ Dl. consilier local: Boncu P. : sunte de acord cu sensul unic pe strazile din comuna. 

➢ Dl. consilier local Jugaru M.: precizez ca pe str. Colinei este noroi si sunt gropi, trebuie rezlvat. 

 

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, 
             Bașcândură Marinică                                                                     Miron Dumitrica  Mădălina    
 

 

 

 


