
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

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

 

HOTĂRÂREA 

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  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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. 

 

             Președinte ședință,                                                        Contrasemnează, 
               Consilier local,                                                 Secretar general,  
          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                   Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 

Nr. 5 din 31.01.2023 

Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 abțineri din  13 consilieri 

prezenți 



 

 

 

 

                                                                                                                 
                                                                                                                                                    


