
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

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

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5 

privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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 
 

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

în data de 31.01.2023: 
 

Având în vedere: 

 

- Raport de specialitate nr. CL/6 din 16.01.2023 întocmit de dna. Miron Dumitrica Mădălina – 

Secretar General din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul 

Bacău, 

- Adresa nr. 1684 din data de 10.01.2023 înaintată de către Curtea de Conturi Bacău înregistrată 

sub nr. 98 din data de 12.01.2023 la Primăria Comunei Gioseni; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Gioseni  cu nr.CL/7 din 16.01.2023. 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 
 

În conformitate cu prevederile: 
 

- Art. 49, alin. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și com-

pletările ulterioare, 

-  Art. 129, alin.1, alin 2, lit. b, alin. 4, lit. a  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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  

 

PROPUNE: 

 

Art.1. Consiliul Local al Comunei Gioseni a luat la cunoștință de Raportul 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. 

 

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotarârii se încredințează Primarul Comunei Gioseni, Biroul 
contabilitate, achiziții publice, administrativ. 

Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotãrâre se va comunica Prefectului Judetului Bacau, 
Curții de Conturi Bacău, primarului comunei , compartimentelor de specialitate şi va fi adusã la 
cunoștința publicã,în condițiile legii. 

 

 

 

                  Initiator,        Avizat pentru legalitate 
                  Primar,                        Secretar general  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 



 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                    

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

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

 

 

Nr. CL /7 din 16.01.2023 
 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 și alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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 

 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Subsemnatul Tamaș Bernadin în calitate de Primar al Comunei Gioseni, Județul Bacău: 

Având în vedere: 

- Raport de specialitate nr. CL/6 din 16.01.2023 întocmit de dna. Miron Dumitrica Mădălina – 

Secretar General din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul 

Bacău, 

- Adresa nr. 1684 din data de 10.01.2023 înaintată de către Curtea de Conturi Bacău înregistrată 

sub nr. 98 din data de 12.01.2023 la Primăria Comunei Gioseni; 

- Art. 49, alin. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și com-

pletările ulterioare, 

-  Art. 129, alin.1, alin 2, lit. b, alin. 4, lit. a  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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  

 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, față de cele arătate 

vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

PRIMARUL COMUNEI GIOSENI, 

Bernadin TAMAȘ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 1 pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 31.01.2023 

 

pentru P.H.C.L. nr 5/2023 privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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 

 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  
adoptă următorul aviz. 

 

 Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 5/2023 privind 

luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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, cu ……... /fără amendamente. 
 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Bașcandură Marinică – Președinte    _____________ 

2. Calara Alexandra – Secretar    _____________ 

3. Imbrea Daniel – Membru   ____________ 

4. Jugaru Marian – Florin – Membru   ________________ 

5. Păduraru Paul – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 31.01.2023 

 

pentru P.H.C.L. nr 5/2023 privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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 

 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, muncă și 

protecție socială adoptă următorul aviz. 

 

 Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 5/2023 privind 

luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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, cu …….. /fără amendamente. 
 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Calara Alexandru – Președinte  _____________ 

2. Helciug Gabriela - Liliana – Secretar    _____________ 

3. Jitaru Felix – Membru   ____________ 

4. Păduraru Paul – Membru   ________________ 

5. Oprea Martin – Membru  _____________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism 
 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 31.01.2023 

 

pentru P.H.C.L. nr 5/2023 privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și turism 

adoptă următorul aviz. 

 

 Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr 5/2023 privind 

luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 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, cu …….... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

1. Timaru Corneliu  – Președinte  _____________ 

2. Chicea Valerian – Secretar    _____________ 

3. Petrina Iustina  – Membru   ____________ 

4. Oprea Martin – Membru   ________________ 

5. Boncu Petru – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

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

 

Nr. CL/6  din 16.01.2023 

RAPORT 

 

favorabil proiectului de hotărâre privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei 

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 
 

 

 În conformitate cu prevederile art. 33, alin. 3 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și 

funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct. 180 din Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste 

activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, Curtea de Conturi – Camera 

de Conturi Bacău a comunicat pentru a asigura punerea în executare, 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. 
Pe lângă măsurile consemnate și prezentate în Deciziile nr. 29 din data de 19.08.2021 și nr. 29/1 din 

data de 10.01.2023, se vor dispune orice alte măsuri necesare pentru remedierea deficiențelor constatate 

de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare. 
Neluarea măsurilor dispuse privind prejudiciile constatate se sancționează conform prevederilor art. 64 

din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată. 

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de 

Conturi, republicată și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice 

Curții de Conturiprecum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea 

plenului Curții de Conturi nr.155/2014, art. 49, alin. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. 

a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propun spre analiză și dezbatere priectul de 

hotărâre privind privind însușirea 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. 
  În consecinţă, avizez favorabil proiectul de hotărâre şi propun Consiliului local să-l adopte în 

forma prezentată. 
 

 

 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

Dumitrica Mădălina Miron 

 
 


