
 
ROMÂNIA 

     JUDETUL BUZĂU 
    CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

           

     Nr.704/25.02.2022    
 

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  aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, 
Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public 
de salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune; 

 Proiect privind  aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa 
maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal -  DC 86 - 
din localitatea Bozioru, judeţul Buzău; 

 Proiect privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul 
Buzău pe anul 2022 -2; 

      Proiectele de hotărâre supus dezbaterii publice poate fi consultate: 
 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 în termen de 10 zile de la afişare, respectiv până la 
data de 06.03.2022, inclusiv. 

Materialele transmise vor purta menţiunea : 
 ,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune” 

 
,,Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementărilor de 

circulație și de acces cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de 
drum comunal -  DC 86 - din localitatea Bozioru, judeţul Buzău” 

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

Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe anul 2022 - 2 » 
 

Responsabil Legea nr.52/2003 

Mirela OPREA 
 

 

 ………………. 
 

Afişat la sediul Primăriei  
Comunei Bozioru, azi, 25.02.2022 
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