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PROCES VERBAL 

Încheiat astazi 10 decembrie  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor 
ședinţei <<extraordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 900 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

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

pentru data de 10 decembrie 2021, ora 900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.155/06.12.2021, 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, secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA şi  contabilul primăriei, domnul Chircu Ortensiu.  

Lucrările ședinței extraordinare sunt conduse de președintele de ședință 
doamna Mirică Maria-Nicoleta, care a deschis lucrările acesteia. 
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 

 1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare. 
 2. Proiect de hotărâre:  privind  rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău pe  anul 2021  -  Iniţiator: primar Grigore Valentin    
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. 

    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. 

     Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre:  privind  rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău pe  anul 2021   -  Iniţiator: primar Grigore Valentin   

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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 Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 

Raportul de specialitate   este prezentat de către contabilul instituţiei, domnul 
Chircu Ortensiu, iar 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.  
Domnul primar precizează faptul că  această rectificare a bugetului local vine ca 

urmare a adresei AJFP Buzău, conform căreia se retrage  suma de 50.000 lei din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,  sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti şi a identificării unor cheltuieli necesare a fi efectuate din care: 

- pentru proiectul ,,Modernizare Sistem Iluminat Public Stradal”, proiect ce va fi 
finanţat din fonduri europene, pe lângă sua alocată iniţial, este necesară alocarea 
sumei de 65.0000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenţi în vederea 
achiziţionării serviciilor topografice şi de consultanţă, servicii ce sunt utile în vederea 
întocmirii documentelor necesare înaintării cererii de finanţare. 

- pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei, conform Legii nr.226/2021, bugetul 
local va fi majorat cu suma de 116.000 lei, sumă solicitată de la bugetul de stat, 
conform art.28 alin.(2) din legea sus amintită. 

Vreau să vă spun datorită unei erori de comunicare cu privire la alocarea  sumelor 
necesare pentru depunerea proiectului ,,Modernizare Sistem Iluminat Public Stradal”, 
în şedinţa anterioară s-au aprobat sumele necesare fără TVA, iar în aceste condiţii mai 
avem nevoie de suma de 4.000 lei. Nu am luat în calcul că o să avem nevoie de un 
consultant, pe care l-am găsit în Bucureşti, domnul Păunescu, care ne-a trimis şi o 
ofertă. Plata către consultant se va face astfel:  

-5500 lei avans plătit la trei zile de la emiterea facturii, după depunerea 
proiectului. În momentul în care depunem proiectul pe iluminat public, automat se 
emite şi factura; 

- 10.000 lei după semnarea contractului de finanţare; 
- 10.000 lei la depunerea primei cereri de decontare, 
-  8.000 lei la depunerea ultimei cereri de decontare. 
Ne trebuiesc ridicări TOPO pe fiecare uliţă. Dacă pe drumurile comunale noi am 

făcut ridicări TOPO, în care sunt materializaţi inclusiv stâlpii, pe ulite nu avem ridicări 
TOPO şi trebuiesc ridicări TOPO. Am luat legătura cu un geodezşi ne percepe 700 de lei 
pentru fiecare uliţă. Avem 22 de uliţe, însemnând circa 16.000 lei. Aceste ridicări TOPO 
ne sunt necesare şi pentru depunerea proiectelor de asfaltare pentru uliţe. 

Acum vă rog so treci la vot , apoi  cine doreşte să ia cuvântul. 
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. 37 din 10 decembrie  2021. 

Domnul consilier Filipoiu Valerian , precizează că este de acord cu această 
rectificare bugetară de azi, şi este un lucru bun dacă se vor realiza aceste obiective 
propuse prin această rectificare. 

Domnul consilier Spătaru Marianse adresează domnului primar, precizând faptul 
că în şedinţa anterioară v-am întrebat câte lămpi aţi cumpărat şi unde le-aţi pus, şi aş 
dori un răspuns în scris dacă se poate. Am mai zis să fac parte din comisia de recepţie 
dar s-a uitat. 

Domnul primar îi precizează domnului consilier Spătaru Marian, că o să îi 
răspundă în scris, aşa cum a solicitat. Ca să faceţi parte din comisia de recepţie 
trebuie să fiţi cu ei în teren când se montează lămpile. Vreau să vă spun că s-au mai 
comandat două uşi , una la casierie pentru ghişeu şi una pentru holul de la intrare, şi 
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trei dulapuri în trei birouri. O să mai comandăm 40 de tomberoane pentru gunoi. Am 
găsit o firmă din Buzău, iar în aceste condiţii o să colectăm gunoiul şi în satele Scăeni 
şi Buduile. 

Domnul consilier Văcăroiu Marius precizează deasemenea că este de acord cu 
rectificarea bugetară şi îi spune domnului primar că a văzut că s-au luat măsuri de 
contorizare a apei la toată lumea şi este un lucru foarte bun. 

Domnul primar precizează că la ultima citire ne-am trezit că 10-12 familii eveau 
apometrele defecte şi le-am spos că o să îi deconectăm de la apă dacă nu îşi cumpără 
apometre noi. 

Domnul consilier Spătaru Marian întreabă ce se ştie de domnul doctor, şi de nu 
mai doreşte să vină la Bozioru.  

Intervine doamna consilier Jipa Lucia, fostă asistentă a domnului doctor, 
precizează că domnul doctor când a venit la Bozioru a acceptat să vină pe o perioadă 
scurtă de timp până se va găsi un alt medic care să vină aici, a spus că a obosit şi nu 
mai poate veni.  

Domnul primar îi răspunde domnului consilier , că acum o săptămână s-a trezit 
cu un telefon de la domnul doctor Pleşea Florin, să îi spună că nu mai poate veni la 
Bozioru, pentru că are ceva probleme de sănătate, că a obosit.  

Vreau să vă spun că am luat legătura cu doamna doctor Gheorghe de la Pârscov, 
şi a venit marţi la noi să vadă despre ce este vorba. Dânsa ne sprijină începând cu 
data de 1 ianuarie, până atunci va veni tot domnul doctor Pleşea. Ne sprijină în 
anumite condiţii , nu poate veni la Bozioru. Dacă se termină cu pandemia ne-a promis 
că o să vină la două săptămâni, o zi, doamna doctor fiind coordonator la centrul de 
vaccinare Pârscov şi nu poate veni. 

Vreau să îi răspund domnului consilier Spătaru, la solicitarea făcută în şedinţa 
anterioară, că avem în stoc pentru sezonul rece,  700 litri de motorină , iar nisip cu 
sare s-a pus în cutiile din toate pantele, doar la Ulmet nu s-a pus urmează să se 
pună. 

Mai vreau să vă întreb dacă sunteţi de acord să preluăm Distilăria gratuit, de la 
ANAF. Avem două variante, ori închiriem spaţiile, şi primăria va câştiga nişte bani , fie 
o scoatem la vânzare, prin licitaţie publică, pe baza unei evaluări, făcută de un expert 
autorizat.  

Domnul consilier Morogan Gheorghe, precizează că ar fi un lucru bun  dacă s-ar 
prelua Distilăria, poate s-ar face ceva frumos acolo. Vreau să vă spun, că este o 
problemă la fratele meu pe ulită, s-a lăsat podişca şi toată apa trece peste, a stricat 
drumul, nu se mai poate circula în sus, chiar copii lui Pavel ziceau că plătesc impozit 
la primărie şi nu pot urca cu maşinile acasă. De asemenea am văzut că cei de la 
drum, au încheiat lucrarea la Şcoală la Geambaşi, şi poate o să facă puţină ordine 
acolo, să nu lase pietrele împrăştiate. Acolo mai parchează  de obicei maşinile. 

                     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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