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ANUNȚ PUBLIC 

 
 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următoarele 
proiecte de hotărâre cu caracter normativ: 

o proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local al 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022;  

o proiect de hotărâre: privind aprobarea prelungirii,  prin  
,,act adiţional,” a contractului de închiriere 
nr.1975/05.08.2020, încheiat între Comuna Bozioru şi 
S.C. 2M FARMA SRL 

o proiect de hotărâre: privind aprobarea prelungirii,  prin  

,,act adiţional,” a contractului de închiriere 

nr.471/08.04.2010; 

o proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării prin licitatie 

publica cu plic inchis si stabilirea pretului depornire la 

licitatie a materialui lemnos conform APV-urilor nr.1073, 

U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, 

u.a.36B; 

o proiect de hotărâre: privind aprobarea vanzarii, cu 

respectarea dreptului de preemtiune către domnul Lautaru 
Ion si doamna  Bălţescu Julieta a terenului în suprafata de 
500 m.p., cu nr. Cadastral 20323 Bozioru, ce apartine 

domeniului privat al comunei Bozioru, judetul Buzău; 

o proiect de hotărâre: privind participarea Comunei Bozioru 

la “Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului 

General al obiectivului de investiții  „Modernizare sistem 

iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau” 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul 
de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa 
www.comunabozioru.ro  

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de 
hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei 

http://www.comunabozioru.ro/


Comunei Bozioru, la compartimentul secretariat, până cel târziu 
22.07.2022, ora 14.00. 

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări. 
  

Materialele transmise vor purta menţiunea : 
 - ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind  rectificarea  

Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022». 

- ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

prelungirii,  prin  ,,act adiţional,” a contractului de închiriere 

nr.1975/05.08.2020, încheiat între Comuna Bozioru şi S.C. 2M 
FARMA SRL” 

- ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

prelungirii,  prin  ,,act adiţional,” a contractului de închiriere 

nr.471/08.04.2010; 

- ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea vânzării 

prin licitatie publica cu plic inchis si stabilirea pretului depornire la 

licitatie a materialui lemnos conform APV-urilor nr.1073, U.P.V. 

Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B; 

- ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea vanzarii, 

cu respectarea dreptului de preemtiune către domnul Lautaru Ion si 
doamna  Bălţescu Julieta a terenului în suprafata de 500 m.p., cu nr. 

Cadastral 20323 Bozioru, ce apartine domeniului privat al comunei 

Bozioru, judetul Buzău; 

 

Responsabil Legea nr.52/2003 
Mirela OPREA 

 

 

 ………………. 
 

Afişat la sediul Primăriei  
Comunei Bozioru, azi, 01.07.2022 
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