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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  
09.09.2022, ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru, 
convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.95/02.09.2022, cu 
următoarea ordine de zi: 

     1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
     2. Proiect de hotărâre: privind  stabilirea modului de calcul  a 
valorii impozabile pentru clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale 
aplicabile începând cu  1 ianuarie 2023; Iniţiator : primar Grigore 
Valentin; 
      3. Proiect de hotărâre: rectificarea  Bugetului local al 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 

      4. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general/devizului general actualizat  
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DC 85 ŞI DC 89, 
Comuna Bozioru, Judeţul Buzău””, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 
        5. Proiect de hotărâre: privind  acordarea unui mandat 
special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generală a 
Asociaţiei, să voteze aprobarea prelungirii <<Strategiei de 
dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 
pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020>> 
       6. Proiect de hotărâre: privind  alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie  şi decembrie 2022; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin; 

       7. Scrisoarea de intenţie a Fundaţiei ATLANTIS 
DEPARTAMENT, cu privire la concesionarea  şi arendarea de 
clădiri şi terenuri ce fac parte din proprietatea privată  a statului  
şi se află în administrarea ADS-ului. 
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        8. Cererea doamnei Spătaru Cristina, prin care solicită 
cumpărarea unui teren. 

        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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PROCES-VERBAL  

de afişare a convocării în şedinţă publică <<ordinară>> a 
Consiliului local Bozioru, în ziua de 09.09.2022, 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 02.09.2022 la afişarea la sediul Primăriei 
a proiectului ordinii de zi a şedinţei <<ordinare>> a Consiliului local 
Bozioru care va avea loc în ziua de 09.09.2022, ora 1000 în sala de 
şedinţe a Primăriei, conform Dispoziţiei Primarului nr. 95/02.09.2022, 
drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

     Proiectul ordinii de zi: 
     1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
     2. Proiect de hotărâre: privind  stabilirea modului de calcul  a 
valorii impozabile pentru clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale 
aplicabile începând cu  1 ianuarie 2023; Iniţiator : primar Grigore 
Valentin; 
      3. Proiect de hotărâre: rectificarea  Bugetului local al 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 

      4. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general/devizului general actualizat  
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DC 85 ŞI DC 89, 
Comuna Bozioru, Judeţul Buzău””, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 
        5. Proiect de hotărâre: privind  acordarea unui mandat 
special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generală a 
Asociaţiei, să voteze aprobarea prelungirii <<Strategiei de 
dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 
pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020>> 
       6. Proiect de hotărâre: privind  alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie  şi decembrie 2022; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin; 
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 7. Scrisoarea de intenţie a Fundaţiei ATLANTIS 

DEPARTAMENT, cu privire la concesionarea  şi arendarea de 
clădiri şi terenuri ce fac parte din proprietatea privată  a statului  
şi se află în administrarea ADS-ului. 

        8. Cererea doamnei Spătaru Cristina, prin care solicită 
cumpărarea unui teren. 

        9. Alte probleme ale activității curente. 
        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 

 

                                        ………………… 


