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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  07 decembrie 2022 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 07 decembrie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr. 146/05.12.2022, 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 8 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție. Lipseşte motivat domnul Buduianu Marian. 

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 8  voturi ,,pentru” din 8 consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
        1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
       2. Proiect de hotărâre: privind declararea  ca bun de uz şi de interes public local 
a unor imobile – terenuri cu destinaţia  ,,drum public local” situate în comuna Bozioru, 
judeţul Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
        3. Proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru 
pe  anul 2022; Iniţiator: primar Grigore Valentin 
        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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 8 consilieri prezenţi 
la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 

  Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
         Proiect de hotărâre: privind declararea  ca bun de uz şi de interes public local a 
unor imobile – terenuri cu destinaţia  ,,drum public local” situate în comuna Bozioru, 
judeţul Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

http://www.comunabozioru.ro/
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s
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       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 44 din 07.12.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre: privind privind rectificarea  Bugetului local al Comunei 

Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; 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 este prezentat de contabilul instituţiei, care propune 
rectificarea bugetului local, în urma alocării sumei de 24.000 lei din sume defalcate 
din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, prin 
adresa nr.117187/28.11.2022  emisă de A.J.F.P. Buzău, sumă ce va fi utilizată 
pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare, dar şi pentru acordarea bursele elevilor din învăţământul 
de masă.  

           De asemenea Şcoala Gimnazială Bozioru, prin adresa nr.474/28.11.2022, 
solicită alocarea sumei de 3.600 lei din bugetul U.A.T Bozioru, pentru achiziţionare 
de cadouri, ce vor fi acordate copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Această 
rectificare va aduce modificări în totalul veniturilor si cheltuielilor, însa nu vor fi 
modificări in Lista de investitii si Bugetul din subvenţii si venituri proprii. 

        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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 45 din 07.12.2022. 

Domnul preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt. 
Doamnaconsilier Jipa Lucia precizează că este de acord cu toate proiectele de pe 

ordinea de zi, pe care lea  votat ,,pentru” si este bine cât se poate să mai ajutăm şi 
şcoala, mai ales fiind vorba despre cadourile copiilor pentru Crăciun. 

Domnul consilier Spătaru Marian intreabă câţi copii ar mai fii la Şcoala Bozioru, 
iar domnul primar îi răspunde că în jur de 80 de copii, sau poate ceva peste. 

Domnul consiler Spăru precizează că suma alocată pentru cadoul fiecărui copil ar 
terbui să fie un pic mai mare decât anul trecut deoarece preţurile au urcat în ultima 
perioadă foarte mult. 

Domnul contabil intervine cu precizarea că şcoala Bozioru  atât a  solicitat  3600 
lei, pentru cadourile copiilor, iar noi le-am dat cât au solicitat. Dacă ar fi avut nevoie de 
mai multi bani ar fi solicitat mai mulţi, dar probabil mai are şi scoala ceva bani pentru 
cadouri 

Domnul primar doreşte să înştiinţeze consiliul local că s-a achiziţionat mobilier 
pentru apartamentul medicului de familie care urmează să vină luna aceasta. 

De astăzi ne-am apucat de centrala termică şi calorifere, pentru a asigura 
încălzirea clădirii dispensarului. 
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Domnul consilier Văcăroiu Marius precizează că este de acord cu toate proiectele 

de hotărâre. În legătură cu drumurile către sate, a constat că s-au cam deteriorat 
datorită ploilor, masinilor de tonaj mare care transportă lemne, venind cu precizarea că 
s-ar putea lua nişte balast din garlă să se mai astupe gropile. 

Domnul primar îi răspunde că s-a pus ceva balast acum o săptămână pe 
Găvanele, s-a şi nivelat drumul, dar trebuie cărat foarte mult pietriş. 

Domnul Văcăroiu precizează că ar trebui să se axeze pe gropi deocamdată, să nu 
mai stagneze apa, iar maşinile de gabarit foarte mare, încă transportă lemne 
deteriorând drumurile. 

Domnul primar aduce la cunoştinţă consilierilor local că a fost adoptată în 
Consiliul local o hotărâre de restricţionare a masinilor de mare tonaj de peste  7,5 tone. 
După adoptare Prefectura ne-a solicitat avizul Poliţiei rutiere. Am făcut demersurile 
necesare , am solicitat aviz de la Poliţia rutieră, care ne-au răspuns că dacă nu avem 
drum adiacent ei nu ne pot da avizul. Nu avem pe unde să facem drum adiacent de la 
Fişici la Nucu, iar podul de la Fişici este foarte deteriorat, o să facem expertiza podului 
si să punem restricii, deoarece este posibil să se întâmple să pice podul sub greutatea 
acestor masini de mare tonaj. 

Domnul consilier Văcăroiu precizează că vor fi probleme după ce se va turna 
asfaltul. 

Se înscrie la cuvânt domnul consilier Filipoiu Valerian care precizează că este 
acord cu toate materialele care s-au discutat, este un lucru bun că se fac cărţi funciare 
la drumuri şi că se dau cadouri de Crăciun copiilor. 

Domnul primar preia cuvântul şi vine cu rugămintea către consilierii locali, să  
facă pe cât posibil, campanie pentru selectarea gunoiului în rândul populaţiei. 

S-au cumpărat saci de menaj, iar începând cu luna ianuarie, galbeni, verzi, negrii 
şi altă culoare, pe care o să îi dăm la fiecare familie câte 2-3 saci,  când vom colecta 
gunoiul în luna ianuarie, şi le vom explica cum să procedeze, să colecteze separat. 

Aţi văzut că trebuiesc declarate şi fosele septice, dar să nu credeţi că după ce 
declaraţi fosa septică o să vină şi controlul. Cei care construiesc fose septice,  de acum 
încolo, vor fi obligaţi să aducă proiect şi documentaţie pentru fosă. 

Domnul consilier Spătaru întreabă cu veceurile din fundul curţilor, ce se va 
întâmpla ? 

Domnul primar precizează că după discuţii cu Garda de mediu, în viitorul apropiat 
şi veceurile din fundul curţilor vor trebuie să aibă fosă. 

Domnul consilier Spătaru aduce în discuţie faptul că ar fi trebuit achiziţionată o 
staţie de clorinare pentru sistemul de apă. 

Domnul primar recunoaşte că ar fi foarte bine, dar în acest moment nu avem nici 
o posibilitate. 

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, 
  SPĂTARU MARIAN        OPREA Mirela 
                                                                                                                                               
 
  ………………………………                                             ……………………. 
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