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PROCES VERBAL 

Încheiat astazi 27 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 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.158/23.12.2021, 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 8 consilieri locali din 9  
consilieri locali în funcție, lipsind motivat doamna consilier local Dincă Luisa. 

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.  

Din partea cetăţenilor participă la şedinţă, doamna Şerban Simona. 
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 8 voturi ,,pentru”  din 8 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 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. 

http://www.comunabozioru.ro/
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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 adresei  nr.108990/08.12.2021 si a adresei nr.114638/22.12.2020 
emise de catre A.J.F.P Buzau, conform carora se aloca suma de 23.140 lei din 
sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, respectiv suma de 250.000 lei ce se aloca din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului.Deasemenea Consiliul Judetean Buzau prin 
adresa nr.19.664/16.12.2021 ne aloca suma de 20.000 lei din Fondul constituit 
la dispozitia Consiliului Judetean .  

Aceasta rectificare va aduce modificari în totalul veniturilor si cheltuielilor, lista de 
investitii va fi schimbata,insa Bugetul din subventii si venituri propri,va fi acelaşi. 

Acum vă rog să treceţi la vot , apoi  cine doreşte să ia cuvântul. 
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. 47 din 27 decembrie  2021. 

Înscris la cuvânt domnul consilier Văcăroiu Marius, îl informează pe domnul 
primar, că acolo unde este indicatorul  acela, spre mănăstire, primăria pusese  un 
indicator către Vestigiile Rupestre, în stânga către Nucu, dar am observat că s-a luat 
acel indicator, înlocuindu-se cu altul, dar s-a pus foarte jos, şi nu are nici o relevanţă, 
nu te poţi ghida după el. Este pus sub indicatorul pentru mănăstire şi induc turiştii în 
eroare. 

Indicatorul vechi, indica  corect, spre stânga, la Vestigiile Rupestre, acum după 
indicatorul nou,  turiştii vor urca către mănăstire. 

Domnul primar, îi răspunde domnului consilier, recunoscând faptul că odată cu 
vizita celor doi monitori de la UNESCO, apele s-au agitat pe ultima sută de metrii, şi 
cei de la Consiliul Judeţean, au venit în regim de urgenţă, au montat indicatoarele, 
fără ca noi să avem posibilitatea să le vedem înainte. Au venit direct cu ele,  şi le-au 
montat, unul în muchie la Muşcel, altul la intrarea în comună, altul la intersecţie.  

Acum ce să spun, putem să mai punem şi alte indicatoare dacă este cazul. Eu 
sunt dezamăgit pe timp ce trece, unii oameni din localitate, au ce au cu mine, dar nu 
înţeleg ce au cu acele indicatoare. La intersecţia cu Văvălucile, să vedeţi cum arată 
indicatorul. La Nucu, au dat cu toporaşul în indicator şi l-au rupt în două. La Ulmet 
acelaşi lucru. 

Domnul consilier Văcăroiu precizează că ar fi bine dacă s-ar continua cu 
depozitarea nisipului cu sare în penţi, deoarece a fost foarte bun, iar acum de 
sărbători vor urca foarte multe maşini. 

Domnul primar confirmă, că sau pus în toate cutiile din penţi nisip cu sare şi vom 
continua  să completăm. 

Acum daţi-mi voie să vă spun şi eu câteva cuvinte. Sunt atacat în continuu, pe 
toate reţelele de socializare, în legătură cu drumurile. Acum, marea majoritate a 
dumneavoastră aţi fost consilieri şi în mandatul trecut, şi  acum. Vă reamintesc, că în 
anul 2019, împreună cu domnul fost viceprimar Spătaru, ne-am deplasat la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, fiind deschis un program naţional FDI, unde am 
depus un proiect ,,Modernizare DC 84 şi DC 89 comuna Bozioru, judeţul Buzău”, cu 
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un total  de 9 km. După depunerea proiectului, la trei săptămâni a picat guvernul, şi 
nici o primărie din ţară nu a primit finanţare, pe acest program naţional. 

S-a depus din nou, acest proiect pe data de 23.07.2020 prin programul naţional 
CNI, tot în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. 

Când a venit guvernarea Ludovic Orban, a închis acest Program naţional şi nici o 
primărie nu a primit finanţare. După cum ştiţi, anul acesta s-a deschis, Programul 
Naţional Anghel Saligny, unde am depus din nou acest proiect de asfaltare, după ce 
ne-a costat o sumă de bani, pe data de 2 octombrie 2021. 

                     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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