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PROCES VERBAL 
încheiat astazi 30 aprilie 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 30 aprilie 2020, ora 9,00, s-a făcut în baza Dispoziției 
primarului comunei Bozioru nr. 55 din 27.04.2020, 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 toți cei 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. 

Lucrările ședinței extraordinare sunt conduse de președintele de ședință 
domnul Spătaru Marian, care a deschis lucrările acesteia. 

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

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, domnul Spătaru Marian a 
întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii. 

Nemaifiind nici o intervenţie domnul preşedinte de şedinţă dă citire ordinii 
de zi: 

1.  Proiect de hotărâre  privind:  aprobarea indexării impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2021 cu rata inflaţiei de 3,8%. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
2. Proiect de hotărâre  privind:   închirierea pajiştilor prin atribuire directă 
aflate în proprietatea privată a Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, rămase 
disponibile,  în urma rezilierii unui contract. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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3.	Proiect de hotărâre  privind:  rectificarea bugetului local al UAT Bozioru 
pe anul 2020. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
4. Proiect de hotărâre privind :      privind aprobarea revizuirii   
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
 Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
Se  supune  la vot ordinea de zi cu cele patru 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: aprobarea indexării impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2021 cu rata inflaţiei de 3,8%. 
 
    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
  Doamna consilier Marcu Ilinca apreciază materialele prezentate precizând 
faptul că rata inflaţiei a scăzut în anul 2019 în comparaţie cu rata inflaţiei din 
anul 2018 care a fost de  4,6 %. 
 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”  din 9 consilieri prezenţi  şi 9 consilieri în funcţie. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 15 din 30 aprilie 2020. 
 
Punctul nr. 2 din Ordinea de zi 
     Proiect de hotărâre  privind:   închirierea pajiştilor prin atribuire directă 
aflate în proprietatea privată a Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, rămase 
disponibile,  în urma rezilierii unui contract. 
       Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
     Domnul consilier Filipoiu Valerian este de acord cu materialele prezentate şi 
precizează faptul că preţul de 403/lei/ha/an este un preţ destul de rezonabil 
pentru instituţie, prin închirierea acestui teren prin atribuire directă se 
constituie venit la bugetul local. 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi  şi 9 consilieri în funcţie. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 16 din 30 aprilie 2020. 
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Punctul nr. 3 din Ordinea de zi 
    Proiect de hotărâre  privind:  rectificarea bugetului local al UAT Bozioru 
pe anul 2020. 
       Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
  Doamna consilier Jipa Lucia, este de acord cu materialele prezentate şi 
specifică faptul că suma de 15.000 lei repartizată de către Consiliul Judeţean 
Buzău prin hotărâre nu este o sumă foarte mare, dar este binevenită. 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi  şi 9 consilieri în funcţie. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 17 din 30 aprile 2020. 
 
Punctul nr. 4 din Ordinea de zi 
   Proiect de hotărâre  privind: aprobarea revizuirii   Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul 
Buzău. 
    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
     Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
     Doamna consilier Dincă Luisa  apreciază materiale prezentate iar referitor la 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local consideră că s-
a muncit foarte mult pentru întocmirea şi redactarea lui,  fiind foarte amplu. 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi  şi 9 consilieri în funcţie. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 18 din 30 aprilie 2020. 

Nemaifiind alte discuţii pe ordinea de zi, lucrările ședinţei extraordinare a 
Consiliului Local se încheie, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-
verbal. 
 
 Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar general comună, 
    SPĂTARU Marian         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
 
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


