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PROCES-VERBAL

Încheiat azi 22 octombrie 2020 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei
<<extrordinară>> de îndată a Consiliului Local al Comunei Bozioru

Încheiat astăzi 22.10.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei <<extraordinară>>
de îndată a Consiliului Local Bozioru, începând cu orele 9,00, convocat în
conformitate cu Dispoziţia nr.117/21.10.2020, emisă de primarul comunei Bozioru,
d-l Grigore Valentin.
Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru.
La şedinţă participă 5 consilieri, din 9 consilieri în funcţie ai Consiliului
local şi, domnul primar Grigore Valentin şi d-na Oprea Mirela, secretar general al
UAT Bozioru. Absentează nemotivat 4 dintre consilieri : domnii Buduianu Marian,
Spătaru Marian, Morogan Gheorghe şi Văcăroiu Marius-Ion.
Domnul prmar Grigore Valentin, aduce la cunoştinţă consilierilor prezenţi,
Ordinul Prefectului nr.694/20.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condiţiilor
legale de constituire a Consiliului local al comunei Bozioru în urma alegerilor locale
din 27.09.2020, după care invită preşedintele de vârstă să preia lucrările şedinţei.
Domnul consilier preşedinte de vârstă Filipoiu Valerian, constată legalitatea
începerii şedinţei şi dă citire ordinei de zi, anunţată de către secretarul general al
comunei Bozioru, conform prevederilor legale:
1. Proiect de hotărâre privind : alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru
perioada octombrie 2020 - decembrie 2020.
Iniţiator : primar Grigore Valentin
2. Proiect de hotărâre privind: constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii
de activitate ale Consiliului Local Bozioru
Iniţiator : primar Grigore Valentin
3. Proiect de hotărâre privind: alegerea Viceprimarului Comunei Bozioru,
judeţul Buzău
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Iniţiatorul proiectelor de hotărâre, domnul primar Grigore Valentin, propune
consilierilor prezenţi retragerea de ordinea de zi a Proiectelor de hotărâre de la
punctele 2 şi 3, datorită faptului că sunt absenţi nemotivat 4 consilieri locali,
pentru următoarea şedinţă a Consiliului local.
Supusă la vot este aprobată doar punctul 1 din ordinea de zi cu votul a 5
consilieri din totalul de 5 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie,
punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi fiind amânată pentru următoarea şedinţă.
Fiind scoase de pe ordinea de zi cele două Proiecte de hotărâre, şedinţa va avea
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind : alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului

local Bozioru pentru perioada octombrie 2020 - decembrie 2020.

Domnul consilier preşedinte de vârstă, Filipoiu Valerian, propune ca
preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni pe doamna consilier Jipa Lucia,
care este votată cu un număr de 5 voturi din 5 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9
consilieri în funcţie, după care preia conducerea şedinţei doamna consilier Jipa
Lucia ca preşedinte de şedinţă.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul domnului primar Grigore Valentin să
prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus menţionat.
Se dă cuvântul doamnei secretar Oprea Mirela, să prezinte raportul de
specialitate.
Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.
1.
Domnul consilier Filipoiu Valerian, precizează faptul că era absolut necesar
aprobarea Proiectului de hotărâre ca urmare a necesităţii alegerii unui nou
preşedinte de şedinţă ca urmare a constituirii noului Consiliu local.
Referitor la celelalte 2 proiecte de hotărâre, datorită faptului că absentează 4
consilieri nemotivat din 9 consilieri în funcţie, domnul Filipoiu Valerian propune
consilierilor prezenţi amânarea dezbaterii celor două Proiecte de hotărâre pentru
şedinţa următoare a Consiliului local.
Este de acord cu proiectul de hotărâre iniţiat de către dl. primar. Grigore
Valentin, de la punctul nr.1 de pe ordinea de zi.
2.
Doamna consilier Jipa Lucia, apreciază materialul prezentat şi precizează
că este de acord ca dezbaterea celorlalte două proiecte de pe ordinea de zi să fie
amânate pentru următoarea şedinţă.
Nemaifiind nici o intervenţie, supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 5
voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din totalul de 9 consilieri în
funcţie şi 5 consilieri prezenţi la şedinţă, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local
Bozioru nr. 29 din 22 octombrie 2020, privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului local Bozioru pentru perioada octombrie 2020 –
decembrie 2020.
Întrucât problemele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară lucrările şedinţei închise.
Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal
Preşedinte de vârstă,
Filipoiu Valerian
……………………

Secretar general comună,
OPREA Mirela
…………………

