
 
ROMÂNIA 

     JUDETUL BUZĂU 
    CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

           

     Nr.4.013/09.12.2022    
 
 

ANUNȚ PUBLIC 
 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe 
anul 2022, precum şi prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(1) lit. a), art.39 
alin.3-6 şi ale art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, afişăm  spre consultare publică: 
 

 Proiect privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău  a  
impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a amenzilor 
aplicabile în anul 2023, stabilirea  rangului şi zonarea  în cadrul localităţii ; 

 Proiect privind aprobarea  Programului anual de achiziţii publice la nivelul 
comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 2023; 

 Proiect privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul 
Buzău pe anul 2022; 

 Proiect privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  DE 
INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 
la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023; 

 Proiect privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2023; 

 Proiect privind aprobarea închirierii prin “licitatie publica” a imobilului 

,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, 

comuna Bozioru , judeţul Buzău; 

      Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice poate fi consultat: 
 Pe site-ul Primăriei Comunei Bozioru - www.comunabozioru.ro  
 La sediul Primăriei Comunei Bozioru, sat Bozioru, jud. Buzău 

 
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

valoare de recomandare cu privire la proiectul actelor administrative, la 
registratura Primăriei Comunei Bozioru, prin poştă la adresa Com. Bozioru, sat 
Bozioru, jud. Buzău, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail : 
primariabozioru@yahoo.com  până la data de 23.12.2022 ora 1200. 

Materialele transmise vor purta menţiunea : 
 

 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind stabilirea la nivelul Comunei 

Bozioru, judeţul Buzău  a  impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale 
precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2023, stabilirea  rangului şi zonarea  
în cadrul localităţii» 

 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului anual 

de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 
2023” 

 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al 

Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022 »  

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com


 

 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL 

DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social 

conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023; 

 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul 
local pentru anul 2023,, 

 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 

“licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” 

situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău,, 

 
 

Responsabil Legea nr.52/2003 

Mirela OPREA 
 

 

 ………………. 
 

Afişat la sediul Primăriei  
Comunei Bozioru, azi 09.12.2022 
 


