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PROCES VERBAL 

Încheiat astazi 26 noiembrie  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 26 noiembrie 2021, ora 900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.150/22.11.2021, 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.  

La lucrările şedinţei mai participă şi  doamna Şerban Simona, locuitor al 
comunei Bozioru. 

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. 

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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 Proiect de hotărâre:  privind  rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 
judeţul Buzău pe  anul 2021   -  Iniţiator: primar Grigore Valentin   

 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 identificării unor cheltuieli necesare a fi efectuate din care: 
- 16.000 lei suma necesară pentru realizarea Registrului Electronic Naţional de 

Nomenclatură Stradală. Urmează să încheiem un contract, cu un specialist topograf, 
care va identifica fiecare locuinţă, inclusiv pe cele care nu sunt locuite. În momentul 
finalizării acestui registru electronic naţional  de nomenclatură stradală, va fi dat către 
Salvare, Poliţie, Jandarmerie, Prefectură, Consiliul Judeţean, la DSP şi la toate 
instituţiile  cu care colaborează primăria şi cetăţenii acestei localităţi. În momentul în 
care  vine salvarea la un cetăţean, intervenţie pe 112, se va duce direct la solicitant, 
deoarece vor fi coordonate GPS pentru fiecare gospodărie şi vom plăti 25 de lei  pentru 
fiecare gospodărie. Avem 580 de gospodării de unde a rezultat suma de 16.000 lei. 

- oportunitatea depunerii unui proiect privind modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal, proiect finanţat din fonduri europene, este necesară  alocarea 
sumei de 35.000 lei  din excedentul anilor precedenţi în vederea întocmirii 
documentaţiei preliminare. Aici avem o ofertă din partea unei firme specializate, 
pentru modernizarea iluminatului  public, însemnând realizarea documentaţiei DALI 
şi întocmirea Proiectului tehnic PT+DE, în vederea obţinerii unei finanţări 
nerambursabile prin Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. Acest proiect se derulează 
prin Ministerul Mediului. Oferta de servicii este de 35.000 lei fără TVA. Modalităţile 
plată  sunt 5.500 lei fără TVA, bani ce vor fi daţi după predarea DALI la beneficiar, iar 
în momentul în care am primit finanţarea , când se semnează contractul plătim 
diferenţa de 29.500 lei fără TVA.  

- trebuie supusă aprobării şi rectificarea ce a avut loc în urma alocării sumei de 
40.000 de lei  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, bani ce au fost 
folosiţi pentru întocmirea documentaţiei necesare depunerii proiectului de investiţii 
,,Asfaltare DC 85 şi DC 89” în Programul Anghel Saligny. Pe data de 9 noiembrie s-a 
încheiat sesiunea de depunere prin acest program, fiind depuse în jur de 2700 de 
proiecte la nivel naţional . În următoarele  45 de zile vor fi analizate aceste proiecte, 
după care vom fi chemaţi la Ministerul Dezvoltării cu documentaţia. În primă fază s-a 
depus cererea, dezivul general şi extrasul de carte funciară la cele două drumuri. În 
momentul în care vom fi selectaţi , şi eu sper să fim , având în vedere şi conjuctura 
politică actuală, după care vom semna proiectul de finanţare şi se va trece la 
organizarea licitaţiei. 

- se vor acorda 5.500 lei Şcolii Gimnaziale Bozioru pentru cadourile copiilor  de 
Crăciun şi alte cheltuieli  curente. 

 
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. 36 din 26 noiembrie  2021. 
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Doamna preşedinte de şedinţă îi invită pe domnii consilieri să ia cuvântul. 
Domnul consilier Spătaru Marian, face referire la  iluminatul public, şi doreşte să 

ştie câte lămpi stradale s-au achiziţionat anul acesta şi unde au fost amplasate. 
Precizează că a  văzut o lampă la cineva pusă în curte, şi se aprinde de la iluminatul 
public, şi faptul că  a  solicitat  în trecut să fac parte din comisiile de recepţie dar s-a 
uitat acest lucru.  

Domnul primar intervine şi îi solicită domnului Spătaru să spună la cine este 
amplasată  lampa în curte, dacă tot doriţi să fiţi cinstit până la capăt. 

Doamna consilier Dincă Luisa intervine şi precizează că este vorba de nea Nedelcu, 
dar această lampă este pusă de ani de zile, de când s-au pus lămpile stradale, stâlpul 
de eletricitate fiind amplasat în curtea acestuia. 

Domnul consilier Spătaru Marian îl întreabă pe domnul primar dacă a luat în 
calcul să achiziţioneze nisip cu sare pentru iarnă. 

Domnul primar îi răspunde domnului consilier, precizând că nu este nevoie de 
nisip deoarece avem nisip cu sare. 

Domnul Spătaru insistă să se achiziţioneze măcar o tonă de nisip cu sare şi îi 
reproşează  domnului primar că a   angajat o grămadă de oameni  şi nu fac nimic. 

Domnul primar îi spune domnului consilier că aceasta este părerea dumnealui, şi 
nu a ajuns primăria să cumpărăm degeaba nisip cu sare , când în curtea primăriei 
este ditamai grămada de nisip cu sare. 

Domnul Spătaru intervine şi spune că nu este al primăriei. 
Domnul primar îl asigură că este al primăriei şi are şi sare în el, iar domnul 

consilier Spătaru îl întreabă dacă are factură pentru nisip. 
De asemenea domnul Spătaru îi aduce la cunoştinţă domnului primar că la Ulmet  

nu se mai urcă dacă nu se pune balast,  şi nici pe uliţe nu se intervine, nu s-a pus o 
roabă de balast anul acesta. Nu interesează pe nimeni de nimic, şi îl întreabă pe 
domnul viceprimar dacă la ajutor social mai lucrează cineva, sau dacă mai există 
dosare de ajutor social. Domnul viceprimar îi răspunde că da, se lucrează. 

Domnul primar intervine şi îi răspunde domnului consilier Spătaru Marian, 
referitor la cele două maşini de deszăpezire, care au fost parcate în iarna  trecută în 
curtea primăriei, care au câştigat licitaţia pe zona noastră. Când această firmă s-a 
înscris la licitaţie pentru deszăpezire, au avut nevoie de un spaţiu pentru a parca 
aceste maşini, iar primăria i-a dat adeverinţă că este acord să parcheze utilajele în 
curtea primăriei. Aceştia au adus o grămadă de nisip cu sare în curtea primăriei, pe 
care ne-au lăsat-o nouă, pe îl vom folosi în această iarnă. 

Domnul Spătaru intervine şi îl întreabă pe domnul primar dacă are proces verbal 
de predare a acestui nisip cu sare către primărie. 

Domnul primar îi răspunde că nu are. Domnul vice poate să vă spună că,  de 
câteva zile, lucrează la acele cutii pentru depozitarea nisipului , pe care le vom 
amplasa în toate pantele. 

Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier Văcăroiu Marius-Ion care 
precizează că a fost de acord cu acest proiect de hotărâre, dar ar trebui prelungită 
reţeaua de iluminat public la Fişici, până sus la staţia de autobuz, fiind vorba de circa 
200 de metrii liniari. Am trecut într-o seară pe Brăieşti  şi într-adevăr  după 
modernizarea iluminatului public în această localitate, este foarte frumos şi dacă s-ar 
reuşi  cu acest proiect ar fi o realizare mare pentru comună. Am mai discutat şi în 
trecut problema maşinilor de lemne de mare tonaj care transportă lemne, au început 
să care din nou şi nu ştiu cât va mai rezista podul de la Fişici. 
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                     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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