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PROCES VERBAL 
Încheiat astazi 09 IULIE  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

<<extraordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 800 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 
Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<extraordinară>> 
pentru data de 09 iulie 2021, ora 800, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.87/02.07.2021, 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 9 consilieri locali din 9  
consilieri locali în funcție. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin,  şi secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA, contabilul primăriei domnul Chircu Ortensiu şi o parte din angajaţii 
primăriei.  

La lucrările şedinţei mai participă şi  doamna Şerban Simona, făcâdu-şi 
anunţată prezenta printr-o solicitare,  pe care am primit-o pe e-mailul primăriei. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna 
Dincă Luisa, 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, 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 9 voturi ,,pentru”  din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în 
funcţie.  

Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 
            1.Proiect de hotărâre:   cu  privire la aprobarea amenajamentului pastoral 
pentru toate pajiştile aflate  pe unitatea administrativ-teritorială comuna Bozioru, 
judeţul Buzău. 

                Iniţiator : primar Grigore Valentin 
          2.Proiect de hotărâre: privind aprobarea Regulamentului privind procedurile 
administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, 
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privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și 
între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene. 

 
      Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
       3. Proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local pe  anul 2021. 

                Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

                    4. Alte probleme ale activității curente.  
 
              Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi. 

       Proiect de hotărâre: :   cu  privire la aprobarea amenajamentului pastoral 
pentru toate pajiştile aflate  pe unitatea administrativ-teritorială comuna Bozioru, 
judeţul Buzău. 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
       Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Dincă Luisa, 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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 21 din 09 iulie  2021. 

 
           Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 

    Proiect de hotărâre: privind aprobarea Regulamentului privind procedurile 
administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, 
privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și 
între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

    Doamna preşedinte de şedinţă, doamna consilier Dincă Luisa, 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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 22 din 09 iulie  2021. 
        

           Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
    Proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local pe  anul 2021. 
     Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

Doamna consilier Dincă Luisa,  preşedinte de şedinţă,  dă cuvântul domnului primar 
Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
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       Raportul de specialitate  este prezentat de către contabilul unităţii, domnul Chircu 
Ortensiu. 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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 23 din  9 iulie  2021. 

           Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
                Alte probleme ale activității curente.  

 
                  După epuizarea materialelor de pe ordinea de zi, doamna preşedinte de 
şedinţă Dincă Luisa  invită pe domnii consilierii să ia cuvântul pentru dezbaterea altor 
probleme ale activităţii curente. 

 Înscris la cuvânt, domnul consilier Spătaru Marian, îl întreabă pe domnul primar 
de ce nu a  prins în această rectificare bugetară şi închirierea unui buldoexcavator 
pentru reparaţia drumurilor. 

Am solicitat şi în şedinţa anterioară închirierea unui buldoexcavator. 
Domnul contabil Chircu Ortensiu precizează faptul că această rectificare a fost 

făcută pentru faptul că există solicitări pentru ajutor de urgenţă, iar pe capitolul 
respectiv nu mai sunt bani pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, dacă ar fi avut 
cunoştinţă de această solicitare de închiriere a unui buldoexcavator, poare s-ar fi găsit 
o soluţie, dar putem face acest lucru într-o nouă rectificare de buget. 

Domnul consilier Spătaru Marian, îl întreabă pe domnul viceprimar, când se va 
face drumul pe Blidaru şi dacă a făcut referet de necesitate către primar, pentru a 
aduce la cunoştinţa acestuia, că drumul este impracticabil de o jumătate de an. 

Domnul viceprimar  Morărescu Andrei îi răspunde domnului consilier că a făcut 
referat de necesitate. 

Domnul consilier Spătaru Marian, solicită dacă se poate ca domnul viceprimar să 
îi prezinte acest referat de necesitate, deoarece domnul primar ar putea spune că nu a 
avut cunoştinţă de această situaţie. Acolo pe Zăpodia, avem o familie cu vreo 4 copii, o 
casă cu o femeie bătrână de vreo 90 de ani care nu poate să îşi ducă acasaă  un sac cu 
mălai acasă. Am solicitat închirierea unui buldoexcavator deoarece cu buldoexcavatorul 
primăriei nu cred că se va reuşi să se repare acest drum, Florentin nu are pentru 
început experienţa necesară, fiind proaspăt angajat, dar se zvoneşte că domnul primar 
nu doreşte să facă acest drum, deoarece am eu animalele acolo. Eu o să le vând dacă 
este nevoie, dar mai întâi am zis să aduc la cunoştinţă la toată lumea de această 
situaţie. O altă problemă, văd că se dau foc la gunoaie, noi plătim gunoie să le daţi 
dumneavoastră foc aici. 

Doamna Consilier Jipa Lucia, intervine şi îi adice la cunoştinţă domnului consilier 
Spătaru Marian faptul că,  foc la gunoaie s-a dat dintotdeauna, inclusiv în mandatul 
trecut când acesta a fost viceprimar, dar acum nu vrea să recunoască. 

Intervine şi domnul consilier Filipoiu Valerian care îl acuză pe domnul Spătaru 
Marian, că începutul cu arsul gunoaielor a fost de el dar acum nu vrea să recunoască. 

Domnul consilier Spătaru Marian  precizează faptul că a văzut în Rast, în faţa 
locuinţei lui Călin Paul, a fost făcut un şanţ chiar în poarta acestuia, poate că trebuia 
pusă o ţeavă de scurgere să preia apa, nu să îi faceţi şanţ omului în poartă. Şanţurile 
ar trebui reparate, toate fiind stricate. 

Acum nu ştiu şi îl întreb pe domnul primar, dacă toţi cei vize de flotant în 
localitate, s-au luat măsuri să plătească şi ei gunoiul menajer. Aş vrea să văd şi eu, 
pentru că aşa ne-aţi spus şi data trecută când v-am înrebat, în caz de urgenţă unde 
ducem sinistraţii, iar dumneavoastră aţi răspuns că acasă la dumneavoastră. Acesta 
nu este un răspuns. Ar terbui să aveţi o colaborare cu noi domnule primar, să meargă 
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totul strună, dar dumneavoastră ne răspundeţi doar cu nu. În localităţile din jur, au 
asfaltat în proporţie de 80% iar noi nu avem nici drumuri de pământ. Apa nu este de 
calitate, am solicitat o staţie de clorinare la bazinul de apă, acesta nu este nici măcar 
curăţat, daţi drumul la robinet şi vedeţi ce apă avem. Nu ştiu de ce nu aţi luat în calcul 
solicitarea noastră de data trecută să închiriaţi un buldoexcavator, cum se găsesc bani 
pentru altele se găseau şi pentru închirierea buldoexcavatorului. Vă rog să faceţi în aşa 
fel să închiriaţi un buldoexcavator, nu să stăm aici doar să ne luăm salariile şi atât. 
Acum era momentul la această rectificare să se prindă niste bani pentru drumuri. 

 
Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier Văcăroiu Mariue-Ion, care spune 

faptul că a fost de acord cu PHCL privind amenajamentul pastoral,  şi că are nişte 
precizări de făcut, adică chiriaşii terenurilor, ca aceştia să aibă grijă să fie defrişate şi 
bineînţeles să aibă şi animale. Văd pe unele pajişti bataie de joc totală. Vin cu 
rugămintea de a scoate din închiriere, suprafaţa de 200 m.p. din Poiana Păcuri, pentru 
că am zis, să îi învăţ pe cei tineri să joace fotbal, să nu mai fie obezi, şi nu aş dori să 
merg să cer aprobare la cei din sat, care au închiriat terenul, să ne lase să jucăm fotbal. 

 
Domnul primar, îi răspunde domnului consilier Văcăroiu Mrius – Ion, că anul 

viitor în  în luna martie expiră toate contractele de închiriere şi o să avem în vedere la 
momentul respectiv, să nu mai prindem în contract acel teren de 200 m.p. 

Vă întreb dacă v-a interzis cineva să jucaţi fotbal acolo? 
 
Domnul Consilier Văcăroiu îi răspunde domnului primar că nu ia interzis nimeni, 

dar azi amenajăm terenul şi mâne găsim pe teren vaci şi cai care fac mizerie, după care 
trebuie să merg să curăţ mizeria cu lopata. 

La PHCL cu rectificarea bugetară am fost de acord şi vin cu rugămintea, dacă se 
poate să se aloce nişte bani pentru drumuri ar fi foarte bine. 

Aş vrea să spun faptul că taxa la gunoi pentru societăţile comerciale ester foarte 
mare. 

Doamna secretar general al comunei, îi răspunde domnului consilier Văcăroiu 
Marius, faptul că acest subiect a mai fost dezbătut şi într-o altă şedinţă anterioară de 
către domnia sa, şi v-am spus la acel moment, aşa cum s-a discutat şi cu domnul 
primar care a fost de acord ca această taxă de salubritate pentru societăţile comerciale, 
să se micşoreze în luna decembrie 2021 când se vor stabili taxele şi impozitele pentru 
anul 2022. 

 
Domnul Consilier Văcăroiu Marius, precizează faptul că aşa este şi doreşte să 

încheie într-o notă pozitivă şi să îl felicit pe domnul primar pentru că imi place cum a 
făcut drumul şi cum aţi defrişat pe marginea drumului, aveţi din partea mea nota zece 
şi vă rog dacă se mai poate într-o singură zi să continuaţi până la Fişici măcar. 

 
Următorul consilier înscris la cuvând este doamna Jipa Lucia care precizează 

faptul că a fost de acord şi a dat un vot  ,,pentru” la toate PHCL, dar vine cu 
rugămintea, la o altă rectificare bugetară să fie prinsă o mică renovare la dispensarul 
medical al comunei şi aşa cum am precizat în şedinţa anterioară ar trbui şi o sobă 
nouă. Eu nu o să mai vin la dispensar din luna octombrie, dar probabil o să vină 
altcineva. O să găsească,  domnul doctor  o altă asistentă probabil. 

 
 
   Domnul primar ia cuvântul pentru a răspunde problemelor ridicate de către 

consilierii locali. 
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În primul rând înainte de a răspuns interpelărilor consilierilor locali aş dori să o 
întreb pe doamna preşedinte de şedinţă dacă a întrebat-o  pe Şerban Simona unde 
are domiciliul, pentru că pot participa la şedinţele Consiliului Local doar persoanele 
cu domiciliul şi reşedinţa în localitate conform prevederilor art.138 alin. (1) şi (2) din 
OUG nr.57/2019. 

    Nu spun acest lucru cu răutate, doamna nu a deranjat  cu nimic, dar nu vreau 
să se creeze un precedent şi să ne trezim cu persoane din alte localităţi care vor să 
participe la şedinţele Consiliului local, pentru că sunt PHCL care privesc strict 
comunitatea noastră.  

   Doamna secretar intervine şi precizează faptul că doamna Serban Simona nu are 
reşedinţa în comuna Bozioru, dar a solicitat adeverinţă pentru acest lucru chiar în 
acestă dimineaţă, urmând să îşi facă viză pentru localitatea Bozioru. De alfel doamna 
Şerban nu este străină de aceste locuri, mama acesteaia fiind proprietara unui imobil 
din localitatea Bozioru, petrecându-şi o mare parte a timpului în localite. De 
asemenea precizează faptul că doamna nu a deranjat cu nimic că a participat la 
şedinţa Consiliului Local, doar a asistat. 

 
   Domnul primar îşi reia cuvântul, precizând, că doreşte să  îi dea doamnei un 

răspuns acum verbal, răspuns pe care o să il dăm şi în scris referitor la o petiţie 
conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi 
să îi răspund doamnei că nu avem o persoană care se ocupă special  de Sistemul 
centralizat de apă, deoarece nu avem înfiinţat serviu de apă. 

    Infiinţarea serviciului de apă la nivelul UAT Bozioru,  se poate realiza cu 
angajarea a minim 5 angajaţi, adică un şef serviciu cu studii superioare şi încă 4 
angajaţi, ceeace este foarte greu de realizat pentru că acest serviciu nu se 
autofinanţează, pentru a putea plăti cei 5 angajaţi. Vreau să vă spun că anual se 
colectează aproximativ 25.000 lei din încasări la plata apei. Cu 25.000 lei nu putem 
plăti nici măcar un angajat dar cinci. 

   Referitor la solicitarea doamnei Şerban de a-i pune la dispoziţie: 
  
  - Proiectele si anexele aferente privind proiectarea si executarea retelei de 

alimentare cu apa la nivelul comunei Bozioru  
- Proiectele si anexele aferente privind extinderea si reabilitarea retelei curente de 

alimentare cu apa la nivelul comunei Bozioru, o  invităm pe doamna la sediul 
instituţiei pentru a-i pune la dispoziţie aceste proiecte. O informez pe doamna 
Serban, dacă doreşte o xerocopie a acestora, va trebui să plătească contravaloarea 
acestora, fiind un volum foarte mare de hârtie, aproximativ 2 cutii de dosare, care 
înglobează sute de pagini. 

 
Acum îi răspund domnului consilier Spătaru Marian, la acuzaţia că îi răspund la 

toate problele doar cu nu, şi vreau să vă spun domnule Spătaru că aceasta este doar 
părearea dumneavoastră, când a-ţi fost vice nu a-ţi fost atât de vocal. 

Referitor la închirierea buldoexcavatorului, vă rog să nu o luaţi ca pe o rea voinţă. 
Am căutat peste tot să închiriem un buldozer, dar nu am găsit, dacă domnul Spătaru 
vine  în momentele următoare cu o firmă care budozer mic de închiriat, o să îl 
închiriem, să vedem cât o să ne ia pe oră, apoi stabilim câte  ore ar fi de lucru, după 
care aprobăm în consiliu, să facem o nouă rectificare bugetară. 

Domnul Spătaru intervine şi îi  sugerează domnului primăr să se intereseze la 
domnul primar de comuna Chiliile, pentru dânsul  avea un buldoexcavator mic de 
închiriat. 

Domnul primar îi răspunde domnului Spătaru, precizând faptul că domnul primar 
de la Chiliile a vândut de mult buldoexcavatorul. 
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Referitor la gunoaie, eu v-aş invita pe toţi consilierii să mergem la gunoaie să 
vedeţi, ce fel gunoaie avem acolo. Avem saltele, scaune, ne-a adus cineva într-o noapte, 
bănuim cine, dar hoţul neprins negustor cinstit este, o camionetă cu rigips şi resturi 
din demolări    construcţii. Acel gunoi nu este gunoi menajer, cine să ne ia asemenea 
gunoi. Gunoiul din demolări se poate duce la Verneşti, unde există o societate care se 
ocupă cu preluarea  gunoiului din demolări. Nu mai zic că am găsit şi roţi de maşină, 
cauciucuri. Ne-am trezit cu ditamai canapeaua la gunoi, ce să îi facem, să o urcăm în 
maşina de gunoi?  Este adevărat că domnul consilier Spătaru cât a fost viceprimar nu a 
dat foc ,,niciodată” la gunoi. 

Azi am înţeles şi eu de ce domnul Paul, mă înjură pe toate drumurile, datorită 
şanţului de la poartă. Îl rog pe domnul viceprimar să vă spună, câte spărturi am avut la 
apă în poartă la Paul, aproximativ 20 de spărturi, dintre care ultima aseară. La un 
moment dat am crezut că este vorba de mână criminală, care cu rea voinţă ne 
sabotează şi sparge conducta, nu este posibil să se spargă în acelaşi loc de 20 de ori.. 

Sunt de acord cu domnul Spătaru că lăsat în poartă un morman de pământ, dar o 
să remediem problema. 

Referitor la vizele de flotant, vreau să văp spun domnule Spătaru, cum ies acum 
din şedinţă, o merg la doamna secretar, îl sunăm pe domnul Logofătu,  pentru că este 
în concediu, să îi facem contract la gunoi, pentru că de la alegerile locale are viză la 
dumneavoastră acasă. 

Doamna consilier Jipa Lucia intervine şi îl întreabă pe domnul Spătaru câţi au 
avut la alegeri viză de flotant şi de o parte şi de cealaltă, şi să nu mai fim răutăcioşi. 

Domnul primar, îşi reia cuvântul şi răspunde referitor la bazinul apă, că s-a decis 
împreună cu domnul Silivestru, curăţarea bazinului de apă, şi faptul că bazinul de apă 
nu poate fi curăţat mai mult de o dată pe an, deoarece am pierdut şi aşa destulă apă cu 
spărturile. Am alergat cu domnul viceprimar şi cu domnul Silivestru pe toate uliţele să 
găsim spărtura la apă, deoarece nu depistam unde este scurgerea de apă. Eu vă înţeleg 
frustrarea, şi eu am suferi alături de dumneavoastră când nu am avut apă, deoarece 
nu am altă sursă de apă decât cea de la Nucu. 

Referitor la pajişti, îi dau dreptate domnului consilier Văcăroiu, împreună cu 
domnul Logofătu  în această primăvară, am făcut un proces-verbal la faţa locului la 
Găvanele, la Nucu, la Stâna Leului, apoi  am luat legătura cu cei cărora le-am închiriat 
pajiştile pentru a le curăţa. Din păcate uni le-au curăţat alţii nu. Anul viitor expiră 
toate contractele, o să fim mult mai atenţi când vom închiria şi vom gândi un alt model 
de contract. 

 
Revin din nou la sistemul de apă, avem această investiţie în zona romilor noştri, şi 

suntem pe ultima sută de metri cu proiectul, în cel mai scurt timp o să începem 
lucrarea. La Fişici, am mai discutat, şi voiam să montăm  şi acolo un bazin, dar suntem 
puşi în dificultate deoarece nu am găsit un teren care să facă parte din domeniul 
publical comunei. Am vorbit cu Titi Silivestru  şi ar fi de acord să cedeze un colţişor de 
teren din grădina lui pentru a construi acest bazin, avem nevoie de aproximativ 100 
m.p. Dacă rezolvăm cu cele două probleme cu bazinele, eu zic că nu vor mai exista 
probleme cu apa. Am discutat cu doamna directoare de la Compania de apă, care ne-a 
promis că în cel mai scurt timp ne va prelua Sistemul de apă de la nivelul localităţii, 
pentru că noi nu mai putem administra sistemul de apă şi ca să înfiinţăm serviciu de 
apă nu avem cum, pentru că costurile sunt foarte mari. 

Cam atât am avut de spus, şi vin încă odată cu rugămintea la la domnul Spătaru 
sau altcineva dintre dumneavoastră, dacă aveţi cunoştinţă, ştiţi pe cineva care are un 
buldoexcavator de închiriat, puneţine pe fir cu persoana respectivă, eu nu am fost în 
măsură să găsesc, dar nu un buldozer mare ci unul mic. 
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Domnul Spătaru intervine cu precizarea că noi nu putem face un drum de pământ 

iar alţii asfaltează,  nu putem găsi să închiriem un buldozer într-o jumătate de an. Mi-
am exprimat intenţia când se fac comisii de recepţii şi de concursuri că vreau să 
particip şi eu, şi nu ma anunţat nimeni pentru concursul de azi, vreau să fiu 
observator, pentru că se aude altceva. 

Doamna secretar intervine pentru a răspunde domnului consilier Spătaru Marian, 
precizând faptul că poate oricând participa la recepţia unor lucrări de investiţii. Dar nu 
poate participa la un concursuri pentru ocuparea unor funcţii contractuale sau funcţii 
publice. Pentru concursuri la nivelul instituţiei, prin dispoziţia primarului se constituie 
Comisia de concurs şi comisia de contestaţii conform legii. Am solicitat la comunele 
vecine,  membrii  şi preşedinte pentru această comisie de concurs. De auzit poate 
dumneavoastră auziţi multe, noi nu am auzit, şi de la auzi până a se face e distanţă 
mare. 

Domnul primar intervine şi spune că această comisie este stabilită conform legii, şi 
va răspunde ca aceste concursuri, să se desfăşoare conform legii, şi vor răspunde de 
corectitudinea acestora.  

Domnul Văcăroiu intervine cu precizarea că nu se mai justifică noi angajări, 
deoarece populaţia este din ce în ce mai puţină, contribuabili foarte puţini. 

Doamna secretar precizează faptul că aceste angajări se fac la terenul de sport 
deoarece aşa este prins în contractul de finanţare, doi angajaţi, iar cei de la AFIR  nu 
vor veni la recepţia finală a obiectivului, până nu ocupăm prin concurs cele două 
posturi de muncitor şi îngrijitor. 

 
     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, 
      DINCĂ Luisa         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


