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PROCES VERBAL 
încheiat astazi 07 ianuarie 2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

<<extraordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 9,00 și se desfășoară la sediul Primăriei 
Comunei Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință 
<<extraordinară>> pentru data de 7 ianuarie 2021, ora 9,00, s-a făcut în baza 
Dispoziției primarului comunei Bozioru nr.2/04.01.2021, 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 al ședinței extraordinare, 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 8 consilieri locali din 9  
consilieri locali în funcție, lipseşte motivat domnul consilier local Văcăroiu Marius-
Ion. 

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

Lucrările ședinței extraordinare sunt conduse de președintele de ședință 
domnul Spătaru Marian, care a deschis lucrările acesteia. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, care  s-a aprobat cu 9 
voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”. 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, domnul Spătaru Marian 
a întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii. 

        Doamna secretar general, intervine şi aduce la cunoştinţă faptul că s-a mai 
introdus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului 
asupra activității asistenților personali  ai  persoanelor cu handicap grav, 
desfăşurată în semestrul II al anului 2020. 

        Supusă la vot ordinea este aprobată la primul punct cu 8 voturi ,,pentru”  din 8 
consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie, iar punctul nr.2 de pe ordinea 
de zi este aprobat  cu un număr de 7 voturi ,,pentru” şi un vot ,,împotrivă” (dl. 
consilier Spătaru Marian), din 8 consilieri prezenţi la şedinţă.  

Nemaifiind nici o intervenţie domnul preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de 
zi: 
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1.  Proiect de hotărâre  privind:  privind aprobarea acoperii deficitului bugetar 
aferent anului 2020 al secţiunii de  dezvoltare,  din excedentul bugetului local al 
comunei Bozioru, judeţul Buzău 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

2. Proiect de hotărâre  privind: aprobarea Raportului asupra activității 
asistenților personali  ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II 
al anului 2020. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
                           Se trece la punctul nr. 1 de pe  ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind  

privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii de  
dezvoltare,  din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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. 
   Domnul  primar precizează faptul că Primăria  a înregistrat excedent bugetar pe 
anul 2020, şi trebuie să ne gândim bine ce  vom face cu aceşti bani, ce investiţii 
vom prinde pe anul 2021, cel mai indicat ar fii să prindem investii pentru 
asfaltarea  drumului de la Fişici-Văvălucile-Nucu. 
      Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”  
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 1 din 07 ianuarie 2021. 

 
Punctul nr. 2 din ordinea de zi Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Raportului 
asupra activității asistenților personali  ai  persoanelor cu handicap grav, 
desfăşurată în semestrul II al anului 2020. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
       Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat, raportul de specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate 
date în termenul legal. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 2 din 07 ianuarie 2021. 
    După adoptarea celor două  hotărâri se trecela discuţii. 
Domnul consilier Spătaru Marian, precizează faptul că sunt persoane care vor să 
participe la şedinţele de consiliu şi că ar trebui organizate aceste şedinţe în sala 
Căminului cultural. 
       Domnul consilier aduce în discuţie problema contractelor la gunoi şi 
precizează faptul că nu va mai plăti facturile şi faptul că şoferul instituţiei domnul 
Mirică Valentin nu a răspuns solicitării  sale, prin care dorea să i se balasteze uliţa 
unde acesta locuieşte,  intervenţia de balastare fiind făcută, după ce domnul 
consilier Spătaru Marian a făcut o solicitarea către domnul primar. 
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     Se înscrie la cuvânt domnul consilier Filipoiu Valerian, precizând faptul că la 
şedinţele de consiliu pot participa  toţi cetăţenii care doresc, niciodată nu ia 
împiedicat nimeni să o facă, fiind activ în această instituţie de 28 de ani fie primar, 
viceprimar ori consilier local. Nu aş dori să începem acest mandat de 4 ani cu fel 
de fel de răutăţi, să ne înţelegem, să nu mai fim obraznici, să vorbim frumos şi să 
fim oameni serioşi. Niciodată nu putem face pe plac tuturor, mereu vor exixta 
nemulţumiţi. 
    Doamna consilier Dincă Luisa,  precizează faptul că ar trebui să încetăm cu 
această grijă faţă de anumite probleme, ele există şi acum, au existat  şi acum 4 
ani  dar nu prea ne băteam aşa tare cu pumnul în piept să le rezolvăm, şi nu am 
venit aici să ne certăm în Consiliul local şi să lăsăm duşmănia. Referitor la apă, 
doamna consilier îi spune domnului primar că există anumite persoane care nu au 
apă trasă dar nu au apometre şi nu plătesc apa, ar trebui verificat şi puşi să 
plătească. 
      Nemaifiind nici o intervenţie, domnul primar răspunde interpelărilor 
consilierilor locali care au luat cuvântul. Reproşează domnului consilier Spătaru 
Marian, faptul că a stat 4 ani ca viceprimar şi consilier în consiliul local şi nu a 
comentat nimic, iar acum nu vă înţeleg, de ce nu sunteţi de acord cu nimic, şi nu 
vreţi să vă recunoaşteţi înfrângerea din alegerii. Referitor la şedinţele de consiliu 
local, toată lumea care doreşte să participe la şedinţe este invitată să o facă. Dacă 
suntem prea mulţi participanţi, o să ne mutăm la Căminul cultural, eu nu cred 
cineva a venit să participe la şedinţă şi nu a fost primit, şedinţele fiind publice. 
       Referitor la reţeaua de apă centralizată, întradevăr există unele probleme pe 
care va trebui să le rezolvăm, una dintre probleme fiind aceea  de citire a 
apometrelor, deoarece unele persoane cărora li se defectează apometrele nu 
anunţă şi stau aşa, să vină primăria să le pună alte apometre şi aşa ne-am trezit  
la citire, că în luna decembrie este acelaşi consum  de apă ca la citirea din luna 
martie. Nu este obligaţia primăriei să înlocuiască apometrele, ci a proprietarului.  
     Nu îmi place ce se întâmplă în consiliul local, dacă nu mai există înţelegere mă 
simt obigat să vin şedinţă să vă prezintele proiectele de hotărâre, după care o să 
retrag şi o să vă las dezbaţi împreună cu doamna secretar, materialele prezentate 
în conformitate cu prevederile legale. 
     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 şedinţă,                                      Secretar general comună, 
    SPĂTARU Marian         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


