
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
  

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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, Judeţul Bacău pe anul 2023 şi lista 

obiectivelor de investiţii pe anul 2023 

 

 

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

ordinară în data de 31.01.2023: 

Având în vedere:  

✓ raportul de specialitate al doamnei Buculei Cristina – Biroul contabilitate cu nr. 21 din 

31.01.2023; 

✓ Nota de fundamentare nr. 29.12.01.2023  a Scolii gimnaziale „ION STRAT” Gioseni  prin care 

se solicita  alocarea de fonduri pentru asigurarea transportului cadrelor didactice si a altor 

cheltuieli;  

✓ adresele nr. 4648 din 29.12.2022, 67 din 04.01.2023, 185 din 10.01.2023 ale Directiei Judetene 

a Finantelor Publice Bacau; 

✓ - adresele nr. 4648/29.12.2022, 67/04.01.2023, 185/10.01.2023 a Consiliului Judetean Bacau 

prin care  sunt transmise  sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cote  defalcate 

din impozitul pe venit precum si estimarile orientative privind sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata  si din cote defalcate  din impozitul pe venit  pe anii 2023-2026;   

✓ referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni cu nr. CL/38 din 17.02.2022  

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

În conformitate cu prevederile: 

✓ Legea nr. 4648/29.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 

✓ Art. 19, alin. 1, lit. a și art. 20, alin. 1, lit. a, art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Legea nr. 1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Art. 9, art. 25, lit. a și b din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Art. 88, art. 104, art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, 

lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

În temeiul dispoziţiilor art.139, alin.(1) și 196 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART. 1 Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, Comuna Gioseni, Județul Bacău, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2022, cu finanţare integrală sau parţială 

de la bugetul local, prevăzuta în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

ART. 3 Se aprobă ca excedentul anilor precedenți în sumă de 1900 mii lei să fie utilizat pentru 

finanțarea investițiilor, după cum urmează: 

 



 
 
 

- Statii de autobuz smart si display informare cetateni in Gioseni  – 370.5 mii lei  

 - Panouri intrare- iesire Comuna Gioseni - 50 mii lei 

- Reabilitarea Scolii gimnaziale „Ion Strat” Gioseni: 100 mii lei  

- Construire si dotare gradinita cu program prelungit : 50 mii lei 

- Reabilitare, extindere, si schimbare de destinatie constructie C2 in spatiu arhiva, biblioteca,   

amenajare spatiu exterior si refacere imprejmuire:50 mii lei 

- Infiintare retele inteligente de distributie gaze naturale in com. Gioseni - 50 mii lei  

- Extindere retea iluminat public – 50 mii lei 

- Reabilitare Baza sportiva multifunctionala  - 4.5 mii lei 

 - Extindere sisteme de canalizare si alimentare cu apa in  comuna Gioseni-750 mii lei 

 -Registru spatii verzi -25 mii lei 

 -Amenajare santuri si rigole la drumuri in comuna Gioseni-400 mii lei 

 

 

ART. 4 Se aprobă acordarea unei subvenții din bugetul local al Comunei Gioseni în vederea acoperirii 

diferenței între valoarea serviciilor de salubritate facturate de către A.D.I.S. Bacău (colectare și 

depozitare) și taxa de salubritate colectată de la persoanele fizice și juridice în cursul anului 2023. 

 

ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Biroului de contabilitate, Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Bacău și Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 

 

 

 

 

                 Președinte ședință,                                              Contrasemnează, 

               Consilier local,                                                 Secretar general,  

          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                         Dumitrica Mădălina MIRON 

  

 

 

 

 

 

 

Nr. 8 din 31.01.2023 

Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  12 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 1 abțineri din  13 consilieri 

prezenți 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


