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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  29 septembrie 2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<extraordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 1100 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

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

pentru data de 29 septembrie 2022, ora 1100, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.100/26.09.2022, 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  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 instituţiei domnul CHIRCU Ortensiu. 

Din partea cetăţenilor participă la şedinţă doamna Şerban Simona. 
Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 

Filipoiu Valerian, care  deschide lucrările şedinţei. Supusă la vot, ordinea de zi care 
este aprobată cu 9  voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
       1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
       2.  Proiect de hotărâre: rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul 
Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

         3. Alte probleme ale activității curente.  
        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 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Filipoiu Valerian, 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 contabilul instituţiei, care precizează că 
această rectificare se face  conform Hotărârii de Guvern nr.1156/2022 privind 
repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor localeşi a adresei Ministerului 
finanţelor nr.466238/23.09.2022, prin care comunică repartizarea pe trimestre a 
sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adăugată prevăzută la art.29 alin.(5) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernului  nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2022 şi a adresi  nr.93474/23.09.2022 prin care se  repartizează suma de 16.000 lei, 
necesară pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor  şi 
coordonatorilor de la nivelul comunei. 

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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 39 din 29.09.2022. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, alte probleme  ale activităţii curente. 
Domnul preşedinte de şedinţă invită pe domnii consilieri  să precizeze dacă există 

problemele ale activităţii curente şi să se înscrie la cuvânt. 
Domnul primar informează  consilierii  că azi după ora 13 se va încărca pe 

platforma Ministerului Dezvoltării Regionale, proiectul de asfaltare prin Programul 
Anghel Saligny. 

          Nici un consilier nu a dorit să ia cuvântul. 
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, 
  FILIPOIU Valerian        OPREA Mirela 
                                                                                                                                               
 
   ………………………………                                             ……………………. 


	PROCES VERBAL
	Lucrările ședinței încep la ora 1100 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Bozioru.
	Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<extraordinară>> pentru data de 29 septembrie 2022, ora 1100, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei Bozioru nr.100/26.09.2022, emisă în temeiul art. 134 alin.(1) lit. a)  din Ordon...
	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 O...
	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  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 instituţiei domnul CHIRCU Ortensiu.
	Din partea cetăţenilor participă la şedinţă doamna Şerban Simona.
	Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul Filipoiu Valerian, care  deschide lucrările şedinţei. Supusă la vot, ordinea de zi care este aprobată cu 9  voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi.

