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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  06 ianuarie 2023 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<extraordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 10,00 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

Bozioru. 
Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<extraordinară>> 

pentru data de 06 ianuarie 2023 ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr. 1/03.01.2023, 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 al ședinței ordinare, 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 9 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție.  

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin, secretarul general al comunei dna. Mirela OPREA şi 
contabilul instituţiei domnul Chircu Ortensiu. Din partea cetăţenilor participă la 
şedinţă doamna Şerban Simona. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 
Spătaru Marian, care  deschide lucrările şedinţei. Supusă la vot, ordinea de zi care este 
aprobată cu 9  voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
        1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 

         2.Proiect de hotărâre: privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 
2020-2022 din excedentul bugetar al bugetului local; Iniţiator: Primar – GRIGORE 
Valentin 
       3. Proiect de hotărâre: privind efectuarea demersurilor de înscriere a 

comunei Bozioru în Planul  de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea VIII-a – 
zone cu resurse turistice; Iniţiator: Primar – GRIGORE Valentin 
         4. Analizarea activităţii de stare civilă pe anul 2022, în urma controlului 

efectuat în data de 17.12.2022. 
        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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 9 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. 2 din ordinea de zi. 
         Proiect de hotărâre: privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 
2020-2022 din excedentul bugetar al bugetului local; Iniţiator: Primar – GRIGORE 
Valentin. 
 Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Nicoleta, dă cuvântul domnului 

primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre 
sus menţionat.        Raportul de specialitate este prezentat de contabilul instituţiei, 
domnul Chircu Ortensiu. 

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

Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 1 din 06.01.2023. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
    Proiect de hotărâre: privind efectuarea demersurilor de înscriere a comunei 

Bozioru în Planul  de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea VIII-a – zone cu 
resurse turistice; Iniţiator: Primar – GRIGORE Valentin 

     Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică 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, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 2 din 06.01.2023. 

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
  Analizarea activităţii de stare civilă pe anul 2022, în urma controlului efectuat în 

data de 17.12.2022. 
Domnul primar dă citire Procesului verbal întocmit ca urmare a controlului din 

data de 17 decembrie 2022. Acest control a vizat activitatea de stare civilă a 
ofiţerilor de stare civilă doamna Buduianu Liliana şi domnul Şomoiag Constantin, 
în urma căruia nu au fost constatate deficienţe sau neregului în ceeace priveşte 
activitatea compartimentului de stare civilă. Nu au existat întrebări sau obiecţiuni 
cu privire la procesul-verbal de control al activităţii de stare civilă. 

Doamna preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt. 
Domnul consilier Spătaru Marian se adresează domnului viceprimar cu 

rugămintea ca anul acesta are în vedere să  bage balast pe uliţa unde locuieşte şi 
dumnealui. 

Domnul primar intervine cu precizarea că primăria a făcut solicitare  la Apele 
Române pentru exploatarea de agregate minerale, dar nu s-a aprobat. 

Domnul consilier Spătaru întreabă cu cine trebuie să vorbească, să primească acel 
tabel  cu persoanele care plătesc taxa la apă şi gunoi, sau poate este necesar să facă o 
solicitare scrisă să primească aceste informaţii.Totodată doreşte să ştie dacă există 
persoane la nivel de localitate care nu au plătit gunoiul niciodată, pentru că aşa se 
creează precedent. Domnul consilier reproşeză domnului primar faptul că tractorul 
primăriei este dat la unul şi la altul pe degeaba, iar pentru sala de festivităţi l-aţi 
sunat pe  domnul consilier Morogan, pentru 100 de lei, parcă s-ar fi mutat din 
comună şi nu plătise. De asemenea precizează faptul că a făcut o cerere pentru 
racordarea la apă, dar că nu a rost racordat nici până în prezent. 
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Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier Văcăroiu Marius-Ion, care 
întreabă dacă toţi angajaţii primăriei plătesc apa, fiind vorba doar de angajaţii care 
muncesc pe teren nu cei de la birouri şi dacă are cunoştinţă că unul dintre ei are 
două intrări la apă. De asemenea reproşează domnului primar că după şedinţa în 
care a fost aprobat HCL cu privire la restricţiile de tonaj pe drumurile comunale, l-a 
sunat pe şeful de secţie de la Pârscov şi ia spus acestuia că dumnealui a votat 
împotrivă. Menţionează, că după şedinţa cu pricina, a doua zi a mers la Pârscoc, 
unde s-a întâlnit cu şeful de secţie de la Poliţia Pârscov, care i-a spus cele reclamate 
mai sus. 

Domnul primar preia cuvântul informându-i pe domnii consilieri că 
săptămâna viitoare, luni, este chemat la Bucureşti pentru semnarea contractului ,, 
„MODERNIZARE DC85 ȘI DC89, COMUNA BOZIORU, JUDEȚUL BUZĂU”, şi 
faptul că pentru execuţia lucrărilor s-au înscris la licitaţie mai multe societăţi, 
dar în final a rămas doar una singură, care a îndeplinit criteriile.  

Domnul primar îi răspunde domnului consilier Spătaru în legătură cu 
lista persoanelor care plătesc gunoiul şi apa, şi invită în şedinţa de consiliu 
funcţionara care răspunde de apă şi gunoi şi îi solicită să aducă lista cu aceste 
persoane. De asemenea, domnul primar, răspunde în legătură cu persoanele 
care nu plătesc gunoiul, că există două astfel de persoane la nivelul localităţii 
aceştia fiind doamna Tanţa, care ne-a adus şi tomberonul înapoi cu precizarea 
că dumneaei nu plăteşte pentru că stă la Bucureşti, iar a doua persoană fiind 
Vasile Dumitru de la Nucu, care ne-a rugat insistent să nu plătească gunoiul 
deoarece maşina de colectare nu ajunge până la el şi din moment ce nu dă 
gunoi nu are de ce să plătească. În legătură cu faptul că domnul consilier 
Spătaru, nu a fost racordat la apă până acum, în momentul în care va  face 
căminul de apă, să anunţe pentru a se face racordarea. 

Referitor la întrebările adresate de către domnul consilier Marius, 
domnul primar îi răspunde că nu există persoane angajate la primărie şi care 
nu plătesc apa, invitându-l să merargă la taxe şi impozite să verifice acest 
aspect. În legătură cu faptul că domnul primar ar fi sunat şeful de la secţia de 
poliţie Pârscov şi să îi spună că domnul consilier a votat împotrivă, nu este 
adevărat, precizând faptul că nici măcar nu mai ştie că a votat împotrivă la 
acea hotărâre cu restricţiile de tonaj pe drumul comunal.  

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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