
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

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

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6 

prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, 

COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU” 

 

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/202 din 26.01.2023 întocmit de dna. Pătrașc Genoveva – Inspector 

superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Gioseni  cu nr.CL/10 din 26.01.2023. 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 
 

În conformitate cu prevederile: 

 

➢ art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

➢art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

➢art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

➢art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

➢Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;  

➢Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

➢ Art. 28 alin (3) din Legea 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

➢ art. 129, alin.1,alin. (2), lit. c, alin. 4 lit. (d), alin.7, lit. n) si ale art. 196, alin 1, lit a, alin 2, art. 

197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

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 cu modificările și completările ulterioare. 

 

PROPUNE: 

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU 

GRADINITA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. Se constata si sustine necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al Proiectului. 
 2.1. Necesitatea investitiei rezida din Referatul  primarului comunei. 

 2.2. Oportunitatea investitiei rezulta din faptul ca exista posibilitatea asigurarii finantarii 

proiectului propus prin fonduri nerambursabile in cadrul sesiunilor de depunere proiecte deschise de 

catre Asociatia GAL CETATEA TAMASIDAVA, Masura M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici, 

apel de selectie nr. 1/2022 – FONDURI FEADR. 

2.3. Potentialul economic al investitiei este dat de faptul ca vor fi reduse substantial costurile cu 

inchirierea utilajelor de la terti.  



Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., 

potrivit legii. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure suportarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile pana la data solicitarii platii finale. Autoritățile administrației publice locale se 

Angajeaza sa  asigure  cofinantarea proiectului,  daca  este  cazul 

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 

plăți în cadrul Proiectului.  
Art. 5. - Numărul locuitorilor si  operatorii  economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și 

caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta 

hotărâre.. 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de 

ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. Reprezentantul legal al comunei 

pentru relaţia cu GAL/AFIR/CRFIR în derularea proiectului  este  domnul  primar TAMAS BERNADIN.    
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei GIOSENI, 

domnul  TAMAS BERNADIN.  

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei GIOSENI, în termenul 

prevăzut de lege, primarului Comunei GIOSENI și prefectului județului Bacau și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunagioseni.ro/ .  

 

 

 

                  Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

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

 

 

Nr. CL /10 din 26.01.2023 

 

 

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: 

prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, 

COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU” 

 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

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

Având în vedere: 

- Raport de specialitate nr. CL/202 din 26.01.2023 întocmit de dna. Pătrașc Genoveva – Inspector 

superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

- Art. 28 alin (3) din Legea 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- art. 129, alin.1,alin. (2), lit. c, alin. 4 lit. (d), alin.7, lit. n) si ale art. 196, alin 1, lit a, alin 2, art. 

197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

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 cu modificările și completările ulterioare. 

 

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 6/2023 prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ 

PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU” 

 
 

 

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. 6/2023 prvind 

implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA 

GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”, 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 6/2023 prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ 

PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU” 

 

 

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. 6/2023 prvind 

implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA 

GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”, 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 6/2023 prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ 

PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU” 

 

 

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 6/2023 prvind 

implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA 

GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”, 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/202 din  26.01.2023 

REFERAT 

prvind implementarea proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, 

COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU” 

 

 

               Subsemnata Pătrașc Genoveva – Inspector superior din cadrul Compartimentului de 

urbanism, avand în vedere   : 

- Certificat de urbanism nr. 22 din 07.12.2022 privind „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU 

GRĂDINIȚA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”, 

- Studiul de Fezabilitate (S.F.) privind „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA 

NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”. 

 

 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

- Art. 28 alin (3) din Legea 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- art. 129, alin.1,alin. (2), lit. c, alin. 4 lit. (d), alin.7, lit. n) si ale art. 196, alin 1, lit a, alin 2, art. 

197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

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 cu modificările și completările ulterioare. 
 

Ținand cont de faptul că trebuie făcută implementarea unui proiect prvind implementarea proiectului 

„AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU GRĂDINIȚA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL 

BACĂU” in vederea exercitarii votului Consiliul Local al Comunei Gioseni propun adoptarea acestui 

proiect. 

 
 

 

                                                       INSPECTORAT   SUPERIOR, 

                                                              Pătrașc Genoveva 
 
 
 
 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

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

 

ANEXA LA H.C.L. nr. ________ din 31.01.2023 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai  proiectului „AMENAJARE LOC DE JOACA 

PENTRU GRADINITA NORD, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU 
 

 

 

1. Populația deservită de proiect este de 3249 locuitori. 

2. Indicatori tehnici: 
Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

Obiect 1 - Amenajare platforme 

Lucrările cuprinse în cadrul acestui obiect sunt următoarele: 

• Amenajarea terenului –amenajari peisagere (plantare copaci – 9 bucati); 

• Realizarea unor platforme din beton pentru sustinerea ansamblelor de joaca; 

• Mobilarea zonei cu bănci (6 bucăți); 

• Construirea unei rigole pentru colectarea apelor; 

• Construirea unei protectii din lemn in jurul TEG existent pe amplasament 

2. Amenajare loc de joacă  

• Asigurarea zonelor cu ansamble de joaca amenajându-se cu pardoseală din paviment elastic – 

dale de cauciuc (S = 227 m2); 

• Dotarea locului de joaca cu: 

o complex de joacă (1 buc.); 

o banca de lemn cu cadru metalic (6 buc); 

o paviment elastic – dale de cauciuc, 4 cm grosime. 

o leagan cu 2 locuri (1 buc.); 

o carusel (1 buc.); 

 

                  Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  
       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 

 


