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PROCES VERBAL 
Încheiat astazi 30 IUNIE  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

<<extraordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 1000 și se desfășoară la sediul Primăriei 
Comunei Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> 
pentru data de 30 iunie 2021, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.87/24.06.2021, 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,  şi secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 
Văcăroiu Marius - Ion, 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 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.  

Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 
            1.Proiect de hotărâre: privind încredinţarea  gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apă 
S.A. Buzău 

                Iniţiator : primar Grigore Valentin 
          2.Proiect de hotărâre: privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în 
Asociatie. 
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           Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

               3. Proiect de hotărâre: privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie. 
      Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
                     4. Proiect de hotărâre: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni, iulie 2021- septembrie 2021. 
      Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
      5. Cererea doamnei Ion Luminiţa înregistrată la nr.1537/10.06.2021, prin  

care solicită un ajutor bănesc pentru bunica sa,  Stoian Ileana la împlinirea 
vârstei de 100 de ani. 

                     6.  Prezentarea  Notei de Constatare  nr.1482/03.06.2021, a Instituţiei   
Prefectului Judeţului Buzău, ca urmare a exercitării controlului de legalitate. 

                    7. Alte probleme ale activității curente.  
 
              Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi. 

         Proiect de hotărâre: privind încredinţarea  gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apă S.A. Buzău 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Văcăroiu Marius Ion, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 

           Raportul de specialitate  şi 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.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 5 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 4 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 17 din 30 iunie  2021. 
     Pentru adoptarea aceastei hotărâri, au votat „pentru” un număr 5 consilieri : 
Morărescu Andrei, Mirică Maria-Nicoleta, Dincă Luisa, Jipa Lucia , Filipoiu Valerian  
şi ,,abţineri” un număr de 4 consilieri: Spătaru Marian, Buduianu Marian, 
Morogan Gheorghe şi Văcăroiu Marius-Ion. 

 
           Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 

    Proiect de hotărâre: privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
UAT în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociatie. 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin 

    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Văcăroiu Marius Ion, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 

       Raportul de specialitate  şi avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local 
date în termenul legal sunt  prezentate de   doamna secretar general al comunei.  
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Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 1 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 18 din 30 iunie  2021. 
       Pentru adoptarea aceastei hotărâri, au votat „pentru” un număr 8 consilieri : 
Morărescu Andrei, Mirică Maria-Nicoleta, Dincă Luisa, Jipa Lucia , Filipoiu Valerian, 
Spătaru Marian, Buduianu Marian, Morogan Gheorghe  şi ,,abţineri” un număr de 1 
consilieri:  Văcăroiu Marius-Ion. 
 

           Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
             Proiect de hotărâre: privind acordarea unui mandat special reprezentantului în 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa 
voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie. 
     Iniţiator : primar Grigore Valentin 

Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Văcăroiu Marius Ion, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

       Raportul de specialitate  şi 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.  
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. 19 din 30 iunie  2021. 

           Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
                    Proiect de hotărâre: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 

3 luni, iulie 2021- septembrie 2021. 
   Iniţiator : primar Grigore Valentin 

Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Văcăroiu Marius Ion, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

       Raportul de specialitate  şi 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.  
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. 20 din 30 iunie  2021. 

          Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
  Cererea doamnei Ion Luminiţa înregistrată la nr.1537/10.06.2021, prin  care 

solicită un ajutor bănesc pentru bunica sa,  Stoian Ileana la împlinirea vârstei de 100 
de ani. 

         Se trece la discuţii cu privire la cererea  mai sus prezentată. 
         Domnul primar Grigore Valentin precizează faptul că în bugetul local nu au fost 
prinşi bani  pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de 
ani. Nu există o hotărâre cu privire la acordarea de premii persoanelor care au împlinit 
vârsta de 100 de ani. Vom iniţia un proiect de  hotărâre în acest sens   dacă sunteţi de 
acord. Fără o hotărâre adoptată în acest sens nu putem acorda asemenea premii. 
Consilierii au fost de acord cu adoptarea unui proiect de hotarâre în acest sens.  

 
         Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
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       Prezentarea  Notei de Constatare  nr.1482/03.06.2021, a Instituţiei   Prefectului 
Judeţului Buzău, ca urmare a exercitării controlului de legalitate. 

        Secretarul general al comunei  dă citite Notei de constatare, a Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Buzău ca urmare a exercitării controlului de legalitate şi prezintă 
Planul de măsuri. 

        Se fac invitaţii  la discuţii pe marginea materialului prezentat, consilierii facând 
precizarea că nu au comentarii referitoare la prezentarea Notei de constatare, ca 
urmare a exercitării controlului de legalitate. 

         
       7. Alte probleme ale activității curente.  
        După epuizarea materialelor de pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă 
Văcăroiu Marius-Ion  invită pe domnii consilierii să ia cuvântul pentru dezbaterea altor 
probleme ale activităţii curente. 

 Înscris la cuvânt, domnul consilier Spătaru Marian, îl întreabă pe domnul primar 
dacă predă sistemul de alimentare cu apă către Compania de Apă SA Buzău, se mai pot 
face investiţii la Sistemul de alimentare cu apă. 

Domnul primar îi răspunde şi precizează că nu se mai pot face invesţii din 
momentul în care se va preda  la Compania de apă, dar că nu are certitudinea că mâine 
sau poimâine, se va realiza delegarea sistemului de alimentare cu apă către Compania 
de Apă SA Buzău. 

Domnul consilier Spătaru Marian îi solicită domnului primar să se facă clorinarea 
apei cu firmă autorizată, propunere susţinută şi de domnul consilier Văcăroiu Marius-
Ion, să se achiziţioneze o staţie de clorinare, apa fiind foarte murdară şi dacă vine 
cineva mâine,  să ne închidă sistemul de alimentare cu apă. Terenul de sport îl ţineţi 
închis, numai vorbe şi nu faceţi nimic, vă bateţi joc de comuna Bozioru. 

Domnul primar precizează că în fiecare an s-a făcut de către primărie clorinarea 
apei, iar contractarea unei firme specializate ar costa foarte mult.De asemenea există 
probleme la sistemul de apă, ţevile cedează frecvent, am găsit teva de apă îngăurită şi 
cred că există oameni de rea credinţă vor să facă rău. Vom achiziţiona şi o staţie de 
clorinare după ce vom pune sistemul de apă la punct. 

Domnul Consilier Spătaru Marian reproşează domnului primar că nu face nimic 
referitor la drumurile din localitate, că sunt distruse în totalitate şi că nu intervine 
pentru remedierea situaţiei. Propune închirierea unui buldoexcavotar care să repare 
drumurile care s-au stricat datotită ploilor abundente din ultima perioadă, şi îl întrabă 
pe domnul primar dacă drumul Izvoarele-Gresia a fost raportat la calamităţi şi când are 
de gând să facă derumurile, pentru că aţi închiriat buldoexcavatorul în loc să reparaţi 
drumurile care erau prioritare. Domnul consilier îl intreabă pe domnul primar când are 
gând să repare drumul la  Costică şi îi spune domnului primar că nu face numic şi că 
nu îşi merită banii, apă nu, drumuri nu, mizerie, comuna ar fi mers mai bine singură, 
fără primar. Au cărat la Avram băieţii, pietriş cu roaba. 

Domnul primar răspunde domnului consilier Spătaru Marian, spunându-i că este 
un foarte bun critic, si faptul că pe vremea când era viceprimar, în mandatul trecut,  
nu mai era atât de critic, era mieluşel,  precizând faptul că timpul nu a permis să se 
intervină pentru a se repara aceste drumuri stricate în urma fenomenelor meteorologice 
extreme din ultima perioadă. Am refăcut drumul de la Fişici, am muncit 3 zile cu 
oamenii de la ajutor şi cu tractorul,  iar într-o jumătate de oră de ploaie ne-a stricat tot. 
Dacă vor sta ploile mai avem de lucru câteva zile la drumurile comunale după care vom 
intervenii pe drumurile de ţarnă. Drumul Izvoarele-Gresia nu a fost prins la calamităţi 
deoarece este drum de pământ şi nu se dau bani la calamităţi pentru drumurile de 
pământ, acestea vor fi aduse la forma iniţială de către primărie. La Costică drumul se 
repară azi. 
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Înscrisă la cuvânt doamna consilier Dincă Luisa vine cu rugămintea către  domnul 
primar să facă tot posibilul să închirieze un buldoexcavator, pentru a repara şi drumul 
de la Blidara, pentru că nu facem faţă să reparăm toate drumurile doar cu utilajul 
primăriei. De asemenea aduce la cunoştinţă domnului primar faptul că la Nucu sau 
format gropi pe drum şi nu se mai poate circula datorită masinilor de tonaj mare, care 
cară materiale pentru construcţia unei locuinţe private. Proprietarul ar trebui să repare 
drumul. 

Domnul primar îi răspunde doamnei consilier că nu sunteţi singura persoană care 
mi-aţi zis de Blidara,  o să discute cu domnul contabil, să vedem ce posibilitate vom 
găsi, dacă avem bani să închirierm un buldoexcavator, şi dacă se poate nu am nimic 
împotrivă.  Florentin cu buldoexcavatorul oricum nu are experienţa necesară să facă 
drumul la Blidara. În legătură cu drumul de la Nucu am discutat cu proprietarul care 
construieşte acolo şi a promis să ne pune o rabă de material unde sau format acele 
gropi mari. Avem două raportări pe situaţii de urgenţă ca urmare a precipitaţiilor 
abundente din ultima perioadă, dar actualul guvern nu mai acordă bani pentru 
calamităţi din fondul de rezervă al guvernului. Am fost la Consiliul Judeţean cu cele 
două procese verbale pe calamităţi de la nivelul comunei, am făcut documentaţia pe 
situaţii de urgenţă, după care urmează să facem un deviz general făcut de un 
proiectant, apoi toată documentaţia pleacă la CNI, iar CNI acordă bani pe situaţii de 
urgenţă. Noi am declarat calamitat tot drumul de la Bozioru la Nucu şi de la fişici până 
în muchie la Muşcel, şi Ulmetul 700 m.l. 

Domnul consilier Văcăroiu Marius, înscris la cuvânt, reproşează domnului primar 
că am rămas ultima comună neasfaltată, ce se va întâmpla pe viitor şi ce vom face. 

De asemenea, îi solicită domnului primar să achiziţioneze regulatoare de presiune, 
pentru a  nu mai ceda ţevile datorită presiunii foarte mari a apei,  şi faptul că de la 
dânsul de acasa şi până jos  apa trece pe mijlocul drumului şi nu au fost în stare  
domnul viceprimar împreună  cu oamenii de la ajutor să dea două sape să dirizeze apa, 
fiind de  rea voinţă. Domnul viceprimar să stea mai mult cu oamenii de la ajutor să îşi 
facă treaba. În timpul programului l-am văzut pe domnul viceprimar la depozite la OMI, 
să îşi angajeze şofer nu să care marfă în timpul programului. În legătură cu piatra care 
o căraţi de la Scăeni, trebuie să faceţi o cerere către mine, deoarece de unde se ia piatra 
este pământul bunicilor mei. Îi reproşează domnului primar, nu că ar fi vina dumnealui 
exclusiv, dar subalternii nu îşi fac treaba, şi aici nu discut de funcţionarii de la birouri, 
ci de personalul administrativ gospodăresc, în conclizie, domnul viceprimar să îşi facă 
treaba domnule primar. 

Domnul primar dă răspuns interpelărilor domnului consilier şi precizează faptul că 
după cum bine se ştie pentru asfaltare au fost depuse proiecte dar până acum nu am 
primit finanţare, dumneavoastră credeţi că eu nu mi-aş dori să asfaltăm. Iar în legătură 
cu piatra de la Scăeni, în ultima perioadă nu s-a mai cărat piatră de acolo şi nu vom 
mai căra. Am stabil de luni, domnul viceprimar cu oamenii de la ajutor, cu tractorul 
primăriei,  să cureţe şanţurile şi să cureţe crengile de marginea drumului. 

Următorul înscris la cuvânt, doamna consilier Jipa Lucia, precizează că este de 
acord cu toate proiectele de hotărâre şi  vine cu rugămintea din partea domnului 
doctor, de a se face o nouă sobă la dispensar, deoarece cea existentă nu mai este bună, 
scoate fum de peste tot,  o să vină sezonul rece  şi nu se mai poate face focul în acea 
sobă, de altfel fiind şi foarte veche. În legătură cu Nota de control a prefecturii nu am ce 
comenta, iar cu cerea pentru acordarea de premii la împlinirea vârstei de 100 de ani nu 
se poate acorda pentru că nu sunt prevederi  în buget şi nu este o hotărâre în acest 
sens. 

Domnul primar a promis că o să se facă o altă sobă, o să discute cu domnul 
contabil şi o  să cumpărăm o sobă nouă, şi ar trebui făcută de acum din vară. 
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Domnilor consilieri acum mă adresez dumneamneavoastră pentru a lămuri 
situaţia serviciului de apă. Ca să înfiinţăm acest serviciu de apă sunt nişte costuri 
enorme. În primul rând trebuie să ai un şef de serviciu şi doi angajaţi, care se plătesc 
de la autofinanţate, bani care nu ajung să pleşti nici măcar un angajat, în condiţiile în 
care noi încasăm 25.000 lei /an de la populaţie. 

În aceste condiţii nu o să vină nimeni să se angajeze  la serviciul de apă fără să fie 
plătit. Nu există altă soluţie decât predarea sistemului de alimentare cu apă, către 
Compania de apă SA Buzău. 

Consilierii au fost de acord cu cele prezentate de domnul primar referitor la cererea 
doamnei Ion Luminiţa, pentru viitor să se iniţieze un proiect de hotărâre, care să fie 
adoptat de către consiliul local, pentru a putea în mod legal să se acorde astfel de 
premii în bani persoanelor care împlinesc 100 de ani. 

În ceeace priveşte nota de constatare a Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, ca 
urmare a controlului de legalitate, eu zic că a fost destul de bine, trebuia să se lase şi 
măsuri, un control nu are cum să fie perfect. 
     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, 
 VĂCĂROIU Mariu-Ion         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


