
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

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

 

HOTĂRÂREA 

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. in vederea exercitarii votului Consiliul Local al Comunei Gioseni 

 

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

ordinară  în data de 28.02.2023: 
 

Având în vedere:  
- Raport de specialitate nr. CL/50 din 20.02.2023 întocmit de către dna.  Pătrașc Genoveva, 
- Convocatorul nr. 1346 din 27.01.2023 înaintată de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău  înregistrată sub nr. 397 din 14.02.2023 la Primăria Comunei 

Gioseni; 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL/ 51din 20.02.2023; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art.5, alin.(1), lit.b) și lit.g), alin.(2), lit.d), art.14, art.16, alin.(1), alin.(4), art.17, alin.(1), 

alin.(2), lit.a), pct.4 și art.18 din Statutul A.D.I.B.;  

- Art.2, pct.6, art.3, pct.2, lit.c) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, modificată și completată; 
- ANEXA Nr. 1c – ”Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări” din Normele 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. 

nr.722/2016;  
- Art.10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, 

modificată și completată; 
- Art.89 și urm, art.129, art.132 din O.U.G. nr.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  

Adoptă prezenta 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se acorda mandat special reprezentantului UAT GIOSENI, respectiv dlui Tamaș Bernadin în 

calitate de Primar să voteze PENTRU (pentru/împotrivă/abținere), în Adunarea Generală a 

Asociaților A.D.I.B din data de 27.02.2023, în numele şi pe seama Consiliului Local. 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentul urbanism, SC CRAB SA BACĂU, 

Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.  

 

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

 

Nr. 11 din 28.02.2023 
Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 abțineri din  13 

consilieri prezenți 
 



 


