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A N U N Ţ 

 
      În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru 
se întruneşte în şedinţă publică <<ordinară>>   în ziua de  05.08.2022, 

ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru, convocată în 
baza Dispoziţiei Primarului nr.82/29.07.2022, cu următoarea ordine de 

zi: 

       1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
    2.Proiect de hotărâre: rectificarea  Bugetului local al Comunei 
Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore 
Valentin 

       3. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea prelungirii, prin act 
adițional, a contractului de închiriere nr.1975/2020; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 

  4. Proiect de hotărâre: privind aprobarea prelungirii, prin act 
adițional, a contractului de închiriere nr.471/08.04.2010; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

5.  Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării prin licitatie 
publica cu plic inchis si stabilirea pretului de pornire la licitatie a 
materialui lemnos conform APV-urilor nr. 1073, UPBV Bozioru, u.a. 

36A şi 1074, UPBV Bozioru, u.a. 36B, din fondul forestier al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
      6. Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării, cu respectarea 

dreptului de preemţiune către Lăutaru Ion şi Bălţescu Julieta, a 
terenului  în suprafaţă de 500 m.p. cu nr. cadastral 20323- Bozioru, ce 
aparţine domeniului privat al comunei Bozioru, judeţul Buzău ; 
Iniţiator: primar Grigore Valentin 
      7. 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”; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

      8. Cererea doamnei Stoian Ioana, prin care solicită un ajutor de 
urgenţă pentru fiul decedat Stoian Ilie Rareş. 

   9. Alte probleme ale activității curente. 
 

    Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi studiate, în 
format letric, de consilierii locali, la Primăria Comunei Bozioru, 
Compartimentul Secretariat. 

 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


 
 

         Proiectele de hotărâre însoţite de documentele prevăzute de lege se 
transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Bozioru. 

         Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se pot formula şi 
depune în condiţiile art.138 alin.12 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ la Secretarul General al Comunei Bozioru, până cel târziu în 
preziua şedinţei. 

 

 

Secretar General  Comună, 

Mirela OPREA 

 

                                           ……………….. 
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PROCES-VERBAL  

de afişare a convocării în şedinţă publică <<ordinară>> a 
Consiliului local Bozioru, în ziua de 05.08.2022, ora 1000 și a 

proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi 
 

       În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
aministrativ, subsemnata Oprea Mirela secretarul general al  comunei, 
am procedat astăzi 29.07.2022 la afişarea la sediul Primăriei a 
proiectului ordinii de zi a şedinţei <<ordinare>> a Consiliului local 
Bozioru care va avea loc în ziua de 05.08.2022, ora 1000 în sala de 
şedinţe a Primăriei, conform Dispoziţiei Primarului nr. 82/29.07.2022, 
drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

     Proiectul ordinii de zi: 
       1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  

    2.Proiect de hotărâre: rectificarea  Bugetului local al Comunei 
Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore 
Valentin 

       3. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea prelungirii, prin act 
adițional, a contractului de închiriere nr.1975/2020; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 

  4. Proiect de hotărâre: privind aprobarea prelungirii, prin act 
adițional, a contractului de închiriere nr.471/08.04.2010; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

5.  Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării prin licitatie 
publica cu plic inchis si stabilirea pretului de pornire la licitatie a 
materialui lemnos conform APV-urilor nr. 1073, UPBV Bozioru, u.a. 

36A şi 1074, UPBV Bozioru, u.a. 36B, din fondul forestier al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
      6. Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării, cu respectarea 

dreptului de preemţiune către Lăutaru Ion şi Bălţescu Julieta, a 
terenului  în suprafaţă de 500 m.p. cu nr. cadastral 20323- Bozioru, ce 
aparţine domeniului privat al comunei Bozioru, judeţul Buzău ; 
Iniţiator: primar Grigore Valentin 
      7. 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”; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

      8. Cererea doamnei Stoian Ioana, prin care solicită un ajutor de 
urgenţă pentru fiul decedat Stoian Ilie Rareş. 
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   9. Alte probleme ale activității curente. 
 
       Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi studiate, în format 
letric, de consilierii locali, la Primăria Comunei Bozioru, 
Compartimentul Secretariat. 

        Proiectele de hotărâre însoţite de documentele prevăzute de lege 
se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Bozioru. 

         Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se pot 
formula şi depune în condiţiile art.138 alin.12 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ la Secretarul General al Comunei Bozioru, 

până cel târziu în preziua şedinţei. 
                            Secretar General Comună, 

Mirela OPREA 

 

                                        ………………… 
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