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PROCES VERBAL 
încheiat astazi 29 octombrie 2020 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

 
Lucrările ședinței încep la ora 9,00 și se desfășoară la sediul Primăriei 

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

pentru data de 29 octombrie 2020, ora 9,00, s-a făcut în baza Dispoziției 
Primarului comunei Bozioru nr. 118 din 26.10.2020, emisă în temeiul art. 134 
alin.(1) 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 în funcție. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la 
ședință domnul primar GRIGORE Valentin şi  secretarul general al comunei, 
dna Mirela OPREA. 

Lucrările ședinței extraordinare sunt conduse de președintele de ședință 
doamna Jipa Lucia, care a deschis lucrările acesteia. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, care  s-a aprobat 
cu  voturi 9 ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri” din 9 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 

Nemaifiind nici o intervenţie doamna Jipa Lucia,  preşedinte de şedinţă 
dă citire ordinii de zi: 
 
    1. Proiect de hotărâre  privind:  constituirea Comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate ale   Consiliului Local Bozioru; 
    Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

2. Proiect de hotărâre  privind: alegerea Viceprimarului  Comunei 
Bozioru, judeţul Buzău 

    Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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Se  supune  la vot ordinea de zi cu cele două proiecte de hotărâre  

menţionate mai sus  care  s-au aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă”, 0 ”abțineri”. 

 
Punctul nr. 1 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind: :  constituirea Comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate ale   Consiliului Local Bozioru;   
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
   Doamna preşedinte de şedinţă  consilier Jipa Lucia, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 
     Se dă cuvântul doamnei secretar Oprea Mirela, să prezinte raportul de 
specialitate. 
       Doamna Jipa Lucia, preşedinte de şedinţă, solicită consilierilor locali să  
organizeze  cele 3 comisii de specialitate pe domenii de activitate. 
       La recomandarea domnului primar, toţi consilierii au fost de acord ca 
organizarea comisiilor de specialitate să fie aceleaşi ca cele ale vechiului 
consiliu local, acoperind toate domeniile de activitate după cum urmează: 
 a) Comisia nr.1: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ şi 
urbanism – 3 membrii ; 
b) Comisia nr.2: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor – 3 membrii; 
c) Comisia nr.3: Învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement – 3 membrii ; 
  Doamna Jipa Lucia, preşedinte de şedinţă  solicită grupurilor  de  consilieri să 
stabilească numărul locurilor ce le revin în comisii. 
   În urma dezbaterii s-au stabilit numărul locurilor ce revin fiecărui grup de 
consilieri  locali în fiecare comisie de specialitate astfel: 
        Comisia nr.1: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ şi 
urbanism: PSD – 1; PMP-1; PRO România-1; 
       Comisia nr.2: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor : PNL -1; PMP -1; PRO 
România-1; 
       Comisia nr.3: Învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement: PSD -1; PMP -1; PRO România -1; 
        Nominalizările făcute de către grupurile de consilieri, în urma 
consultărilor  privind componenţa comisiilor de specialitate, sunt următoarele: 
       Comisia nr.1: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ şi 
urbanism – 3 membrii : având următoarea componenţă: 

v Morărescu Andrei     – Preşedinte; 
v Filipoiu Valerian       – Secretar; 
v Morogan Gheorghe    - Membru; 
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      Comisia nr.2: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor – 3 membrii  având următoarea 
componenţă: 

v Văcăroiu Marius-Ion   – Preşedinte; 
v Dincă Luisa                 – Secretar; 
v Spătaru Marian           – Membru 

           
   Comisia nr.3: Învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement – 3 membrii având următoarea componenţă: 

v Jipa Lucia                       – Preşedinte; 
v Mirică Maria-Nicoleta     -  Secretar; 
v Buduianu Marian            -  Membru. 

 
       Domnul consilier Spătaru Marian a dorit să facă parte din oricare altă  
comisie, dar nu din  comisia de sănătate  aşa cum s-a propus iniţial, deoarece 
nu îl reprezintă această comisie. Ţinându-se cont de această propunere domnul 
Spătaru Marian a fost propus la comisia de  administraţie publică, unde la 
înlocuit pe domnul Buduianu Marian care a fost de acord  să facă parte din 
comisia de învăţământ. 
  Doamna preşedinte de şedinţă, Jipa Lucia întreabă consilierii dacă sunt de  
acord cu componenţa comisiilor în actuala formulă propusă mai sus, aceştia 
fiind cu toţii de acord. 
 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri” , din 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 30 din 29 octombrie  
2020. 

 
Punctul nr. 2 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind:   alegerea Viceprimarului  Comunei Bozioru, 
judeţul Buzău 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
       Doamna Jipa Lucia preşedinte de şedinţă, dă cuvântul domnului primar să 
prezinte referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre de la punctul 2 de pe 
ordinea de zi. 
        Preşedintele de şedinţă preia lucrările şedinţei şi invită pe domnul primar 
şi consilierii să facă propuneri pentru nominalizarea viceprimarului. 
      Domnul primar Grigore Valentin i-a cuvântul şi îl propune pe domnul 
consilier Morărescu Andrei pentru funcţia de viceprimar al comunei Bozioru, 
judeţul Buzău, acesta fiind consilier local din partea formaţiunii politice PMP, 
specificân faptul că formaţiunea politică PSD  nu are nici o propunere pentru 
funcţia de viceprimar. 
      O altă propunere vine din partea domnului consilier Morogan Gheorghe 
(Pro România), care propune pe domnul Spătaru Marian, candidat la funcţia de 
viceprimar al comunei Bozioru, judeţul Buzău. Domnul consilier Spătaru 
Marian făcând parte din formaţiunea politică Pro România. 
       Nemaifiind nici o propunere, secretarul general al comunei, doamna Oprea 
Mirela împarte buletinele de vot consilierilor, pentru a-şi exprima opţiunea de 
vot, aceasta fiind secretă. Modalitatea exprimării votului  fiind bararea cu o 
linie orizontală a numelului candidatul/candidaţilor înscris pe buletinul de vot, 
care nu se doreşte a fi ales în funcţia de viceprimar al comunei Bozioru. 
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       După exprimarea votului consilierii locali au introdus buletinele de vot 
într-o cutie special amenajată în acest sens. 
     După exprimarea votului, preşedintele de şedinţă doamna Jipa Lucia, în 
prezenţa tuturor consilierilor locali şi a domnului primar trece la numărarea 
voturilor privind alegerea viceprimarului comunei, rezultatul fiind: 5 voturi 
,,pentru” candidatul PMP Morărescu Andrei şi 4 voturi ,,pentru” candidatul 
Pro România Spătaru Marian. 
      
     Supus votului secret, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 5 voturi ”pentru”,4 
voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
Astfel s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 31 din 29 
octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Bozioru, judeţul 
Buzău.  
 
    Preşedintele şedinţă, doamna consilier Jipa Lucia,  îl felicită pe noul 
viceprimar al comunei, dl. Morărescu Andrei şi mulţumeşte fostului viceprimar 
– Spătaru Marian pentru activitatea desfăşurată pe perioasda mandatului său, 
şi întreabă consilierii locali dacă mai există şi alte proble  şi dacă cineva  mai 
doreşte să ia cuvântul. 
     
    Domnul consilier  Spătaru Marian i-a cuvântul, şi pune problema 
reparaţiilor drumurilor săteşti, faptul că din câte îşi aduce dânsul aminte,  au 
fost alocaţi nişte bani pentru calamităţi, care au inclus şi unele uliţe  săteşti, 
dar care nu au fost reparate, fiind vorba uliţa pe care locuieşte acesta, uliţa de 
la Gioroc, uliţa de la Marcu şi uliţa de la Cazan. 
 
 Domnul consilier Văcăroiu Marius – Ion precizează faptul că şi drumul sătesc 
de la Fişici trebuia reparat, în urma calamităţilor din vară, ca urmare a 
precipitaţiilor abundente, circulându-se cu dificultate pe acest drum. 
 
    Domnul primar răspunde  interpelărilor celor doi consilieri, sprecizând faptul  
că pe situaţii de urgenţă  au fost făcute 2 raportări, una în iunie care include 
uliţele săteşti de la Buduile, Scăeni şi Văvălucile, pentru care ştiţi că s-au 
alocat bani pentru reabilitare, şi cea de a doua raportare din luna iulie care a 
cuprins drumul de la Ulmet, toate uliţele săteşti din satul Bozioru şi de Râu, 
pentru care nu s-a primit fonduri pentru calamităţi, şi din această cauză nu au 
fost reabilitate aceste uliţe, acestea trebuind reparate din fonduri proprii. 
       Nemaifiind alte discuţii pe ordinea de zi, lucrările ședinţei extraordinare a 
Consiliului Local Bozioru, se încheie. 
 
 
 Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar general comună, 
        JIPA Lucia           OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


