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PROCES VERBAL 

Încheiat astazi 01 octombrie  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor 
ședinţei <<de îndată>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 1000 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

Bozioru. 
Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<de îndată>> pentru 

data de 01 octombrie 2021, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr.122/30.09.2021, emisă în temeiul art. 134 alin.(1) lit. a)  din Ordonanţa de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local a fost adus la cunoștință 
locuitorilor Comunei Bozioru prin afișare la sediul Primăriei comunei Bozioru și pe 
pagina de internet a instituției, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.(4) din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței, au fost puse la dispoziția 
consilierilor locali, odată cu convocatorul transmis. 

În baza prezenței înregistrate de consilierii locali în evidența ținută de secretarul 
general al comunei sunt prezenți la ședință 7 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție, lipsind motivat domnii consilieri Spătaru Marian şi Văcăroiu Marius-Ion. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin,  şi secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA .  

 La lucrările şedinţei mai participă  doamna Şerban Simona, locuitor al comunei 
Bozioru. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna Mirică 
Maria-Nicoleta, care a deschis lucrările acesteia. 

Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 
 1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare. 
 2. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 
ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de 
Investiții  ”Anghel Saligny”. 

 Iniţiator: primar Grigore Valentin    
  3. Proiect de hotărâre:  privind rectificarea bugetului local al comunei Bozioru,    

judeţul Buzău, pe anul 2021. 
  Iniţiator: primar Grigore Valentin  
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, doamna preşedinte de şedinţă a 

întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii.  
 Nu au existat intervenţii, drept pentru care, supusă la vot, ordinea de zi, este 

aprobată cu 7 voturi ,,pentru”  din 7 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în 
funcţie. 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s
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    Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi. 
    Se dă citire şi se  supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, care  este 
aprobat cu 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 7 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 

          Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre:  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 
89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de 
Investiții  ”Anghel Saligny”. 

    Iniţiator: primar Grigore Valentin   
     Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 

        Raportul de specialitate  şi avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local 
date în termenul legal sunt  prezentate de   doamna secretar general al comunei.  

   Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
   Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 7 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 32 din 01 octombrie  2021. 

   Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
         Proiect de hotărâre:  privind rectificarea bugetului local al comunei Bozioru,    

judeţul Buzău, pe anul 2021. 
          Iniţiator: primar Grigore Valentin 

          Doamna preşedinte de şedinţă, doamna Mirică Maria-Nicoleta, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 

           Raportul de specialitate  şi avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local   
date în termenul legal sunt  prezentate de   doamna secretar general al comunei.  
     Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.      

  Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 7 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local 
Bozioru nr. 33 din 01 octombrie  2021.    
     Domnul primar precizează că această rectificare s-a făcut ca urmare a alocării 
pe situaţii de urgenţă, pentru calamităţi, a sumei de 386 mii lei. Vreau să vă spun, 
că aceste situaţii pe calamităţi le-am făcut fără prea mari speranţe că vom primi 
ceva de la actualul guvern, şi uitaţi că m-am înşelat, şi am primit bani. Urmează 
ca săptămâna viitoare să încep proiectarea, şi ne axăm pe tronsoanele de drum,  
care nu sunt prinse în proiectul de asfaltare pe care l-am aprobat astăzi. Cu 
această sumă de bani am în vedere, acel tronson de drum de la Nuc de la Valentin,  
şi până la Mircea Văcăroiu, cu şanţuri laterale, cu ziduri de protecţie, este cel mai 
greu tronson din comuna Bozioru. La cea mai mică ploaie se distruge drumul, 
fiind înclinaţia foarte mare, drumul este foarte îngust. Dacă implementăm acest 
proiect de asfaltare, vreau să vă spun că nu este prins  podul de la Fişici.  
     La podul de la Fişici vom pune barieră,vom pune două ţevi în ambele capete ale 
podului, în aşa fel încât să aibă acces numai maşinile cu un tonaj până la 3,5 
tone. Am vorbit deja cu proiectantul, domnul Viorel Constantinescu, să facem 
expertiză la pod, podul a fost construit în perioada 1960-1965, şi nu mai prezintă 
nici o garanţie, se poate rupe în orice moment, sub un tonaj de 60 de tone, cât au 
acele maşini cu material lemnos. 
      Al doilea tronson de drum, am în vedere tronsonul la fagi la Buduile, încercăm 
să lărgim puţin drumul, pentru că este foarte îngust, până la ieşire din satul 
Buduile, în muchie la Muşcel la graniţa cu comuna Colţi. Acel tronson este foarte 
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periculos atât pe timp de  vară, pe o ploaie, cât şi iarna. Vom prevede şi şanţuri 
laterale. Ar mai trebui după părerea mea şi bare de protecţie. Prin Hotărâre de 
Guvern, se prevede foarte clar, readucerea drumului la stadiul iniţial, nu poţi 
turna asfalt pe un drum pietruit., dacă el a fost pietruit când ai făcut constatarea 
pe situaţii de urgenţă. 
       Referitor la Proiectul de asfaltare  din cadrul programului Anghel Saligny, 
până pe 10 octombrie este perioada de depunere a cererii şi a proiectului, după 
care urmează perioada de analiză a fiecărui proiect. Vreau să vă spun  există o 
condiţie în normele metodologice, localităţile sub două mii de locuitori şi care nu 
au sistem de apă canal, nu se încadrează pentru finanţare. Noi suntem nevoiţi 
acum, să facem o notă justificativă de ce nu avem apă şi canal la Bozioru. Avem 
justificări destule de ce nu se poate canalizare la Bozioru, avem 10 sate dispersate 
în componenţa comunei, pe o întindere foarte mare. În norme există o portiţă, ca 
cei care nu au canalizare, să facă o notă justificativă în acest sens şi sper să ne 
accepte. 

           Domnul primar se adresează consilierilor locali cu rugămintea de alege din 
rândul dumnealor, un consilier care să facă parte din Consiliul de administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Bozioru. Din consiliul de administraţie al şcolii vor trebui să facă 
parte  doi membrii, unul din partea Consiliului local şi unul din  partea 
primarului.  

            Ca şi reprezentant din partea primarului, eu o desemnez pe doamna secretar 
general Oprea Mirela. 

             Domnul consilier Filipoiu Valerian o propune pe doamna Dincă Luisa, 
deoarece dânsa are copilul la şcoală şi ar fi cea mai indicată .  

             Toţi consilierii au fost de acord să o desemneze pe doamna Dinca Luisa, ca 
reprezentant din partea Consiliului local, care să facă parte din Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Bozioru. 

              După epuizarea materialelor de pe ordinea de zi, doamna preşedinte de 
şedinţă Mirică Maria-Nicoleta  invită pe domnii consilierii să se înscrie la cuvânt 
pentru discuţii. 

             Se înscrie la cuvânt doamna Şerban Simona, participant la şedinţă. 
             Vreau să vă pun o întrebare dacă nu vă supăraţi domnule primar, perioada 

de 10 octombrie de depunere pentru proiect  nu era până în 2028, pe PNDL? 
             Domnul primar îi răspunde doamnei Şerban, că vorbesc de lucruri diferite, 

acesta este un program naţional care se derulează cu bani de la bugetul de stat, 
ceeace  ziceţi dumneavoastră, se va deschide sesiunea în martie-aprilie  anul 
viitor, şi va fi o sesiune de 5 ani  2022-2027. V-am spus şi data trecută că la 
întâlnirea cu cei din Geoparc, a fost prezentă la întâlnire doamna Mihailov de la 
Brăila, Director general al Direcţiei de Dezvoltare Regională, regiunea sud-est care 
nea spus clar că în martie –aprilie anul viitor se deschide o nouă sesiune de 
depunere de proiecte 2022-2027.  

             Doamna Serban intervine şi întreabă pe domnul primar, acest proiect  din 
care sesiune face parte.  

       Domnul primar îi răspunde că nu este vorba de nici o sesiune, Programul 
Național de Investiții  ”Anghel Saligny”, cu bani de la bugetul de stat şi fondurile 
sunt limitate. 

               Dacă se deschide sesiunea de depunere de proiecte, în martie-aprilie anul 
viitor,  aş vrea să depun un proiect pe iluminat public. Localităţile care au făcut în 
ţară, spun că se merită. În primul rând că se pun lămpi cu leduri, reglezi atât 
luminozitatea  becurilor cât şi  intervalul de funcţionare de pe telefon. Totul este 
electronic. Costurile unui astfel de proiect finalizat pe iluminat public pentru 
comuna Bozioru, duc undeva la aproximativ 300 mii lei. Putem depune acest 
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proiect şi prin Gal ,,Colinele Buzăului”, care începând de anul viitor îşi va începe 
activitatea, vor primi fonduri. Se pot depune proiecte cu o finanţare de până la 200 
mii de euro. 

              Al doilea proiect pe care îl am în vedere, este restul de tronson de drum de la 
Ulmet, de 700 metri. Al treilea proiect, am în vedere apa la Scăeni. Dacă reuşim să 
depunem şi al doilea proiect de asfaltare până în muchie la Muscel, nu o să mai 
putem să mai băgăm apă la Scăeni, pentru că după asfaltare 5 ani nu ai voie să 
umbli la partea carosabilă. Apa la Scăeni trebuie rezolvată înainte de a se asfalta. Noi 
la acest moment am avea câteva miliarde, deoarece aşteptăm să ne vină banii de la 
AFIR Constanţa, de la baza sportivă, şi poate vom reuşi să facem şi din fonduri 
proprii, dar depinde la cât se vor ridica costurile. Ce este cel mai important, contrar a 
ceece vedem noi la televizor, pe nici o sesiune, nu se depun proiecte cu fonduri 
europene. Cine spune că se depun proiecte cu bani europeni, nu este informat. 

                Contrar a ceece spun unii dintre colegii noştrii, comuna Bozioru se va dezvolta 
în următorii ani. Drumul judeţean deja vine, că vor mai dura lucrările, dar la un 
moment dat se vor termina şi lucrările. Nu aş fi visat vreodată, că în satul Văvălucile, 
de unde provin şi eu şi domnul consilier Filipoiu, să avem 7 familii de bucureşteni, şi 
încă se vând terenuri şi case în acea zonă. Nu mai vorbesc de satul Nucu, unde este 
o întrecere între ei,  care să construiască mai mult şi case mai mari, oameni care vor 
investi în comuna Bozioru, fiind oameni potenţi financiar. Odată cu dezvoltarea 
infrastructurii comuna Bozioru se va dezvolta în următorii ani. 

               Domnul consilier Filipoiu Valerian, înscris la cuvânt, precizează că a fost de 
acord cu cele două proiecte de hotărâre, si cu asfaltarea şi cu rectificarea bugetară, 
fiind un lucru bun pentru comunitate. Domnul primar a punctat foarte bine tot 
ceeace era de spus  despre aceste proiecte. 

               Domnul Consilier Morogan, îl informează pe  domnul primar,  că există o 
porţiune de drum  lângă casa lui Aurel, unde s-a făcut foarte rău. Va rugat dacă se 
poate să trimiteţi buldoexcavatorul pentru a îndrepta porţiunea de drum din faţa 
porţii,  pentru că  nu poate să îşi aducă  lemnele acasă. 

                Domnul primar precizează că a văzut că este o problemă în acea zonă, o să 
trimită pe Florentin cu buldoexcavatorul să rezolve problema.    

                   Întrucât problemele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă 
declară lucrările şedinţei închise. 

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar General Comună, 
MIRICĂ Maria-Nicoleta        OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
  ………………………..                                                ……………………….                             
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