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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  01 februarie  2023 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
 

Lucrările ședinței încep la ora 1300 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 
Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> pentru 
data de 01 februarie 2023 ora 1300, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr. 6/25.01.2023, 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 8 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție. Lipseşte motivat domnul consilier Morărescu Andrei. 

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 
Mirică Maria-Nicoleta, care  deschide lucrările şedinţei.  

Domnul consilier local Văcăroiu Marius-Ion propune suplimentarea  ordinei de 
zi, prin introducerea pe ordinea de zi a cererii doamnei Militaru Julieta, prin care 
solicită acordarea unui ajutor de urgenţă, menţionând faptul că aceasta se află în 
spital, este grav bolnavă şi nu are asigurare medicală, având şi doi copii în întreţinere. 

Supusă la vot, ordinea de zi care este aprobată cu 8  voturi ,,pentru” din 8 
consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
     1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 
     2. Proiect de hotărâre : privind aprobarea  Bugetului local al Comunei Bozioru 

şi a Listei de Investiţii  pe anul 2023; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
     3. Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului asupra activității 

asistenților personali  ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al 
anului 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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     4. Proiect de hotărâre: pentru aprobarea Raportului primarului comunei 

Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale pe anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin; 

 
     5. Proiect de hotărâre: privind nominalizarea de către Consiliul Local al 

comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 
evaluatori  în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău ; Iniţiator : primar Grigore 
Valentin; 

      6. Proiect de hotărâre: privind aprobarea Protocolului de colaborare intre 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi unitatea Administrativ Teritorială 
Bozioru, judeţul Buzău, în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS – SII MMSS”cod 
MySmis 130963; Iniţiator : primar Grigore Valentin; 
              7. Analizarea cererii doamnei Paola Bartolini. 
             8. Analizarea cererii domnului Anghel Constantin. 
             9. Analizarea cererii doamnei Zahiu Sonia.  
             10. Analizarea cererii domnului Habără Ion. 
             11. Analizarea cererii doamnei Militaru Julieta 
        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. 
         Proiect de hotărâre: privind aprobarea  Bugetului local al Comunei Bozioru 

şi a Listei de Investiţii  pe anul 2023; 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 contabilul 
instituţiei, domnul Chircu Ortensiu. 

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 consilier Spătaru Marian întreabă dacă s-au luat în calcul  ca acei bani 

rezultaţi din taxa de la obiectivele turistice, au rămas în contul pentru turism să se 
folosească în acest scop. 

Domnul contabil precizează că acei bani care fac parte din excedentul sursei E, 
care provin din plata taxei de vizitare la obiectivele turistice, au fost folosiţi  pentru 
asfaltare, fiind vorba de suma de 83 mii lei. 

Domnul consilier Spătaru, precizează că în aceste condiţii s-ar putea să nu voteze 
bugetul. Acesta întreabă dacă s-au prins bani pentru reparaţia uliţelor, precizând că 
ar trebui să se ţină cont şi de solicitările dumnealui. 

Domnul primar îl întrebă pe domnul contabil dacă există vreo posibilitate ca din 
sursa E să se ducă o sumă de bani către turism. 

Domnul contabil îi răspunde că din sura E, au fost duşi 84 mii lei pentru asfaltare 
şi au mai rămas 79 mii lei,  şi puteţi veni cu o propunere pentru aceşti bani. 

Domnul consilier Spătaru vine cu propunerea ca măcar 20 de mii de lei la 
următoarea rectificare să fie trecuţi în secţiunea turism, pentru a fi folosoţi doar în 
acest scop. 

Domnul consilier Filipoiu Valerian propune să fie alocată suma de 30 de mii de lei  
pentru turism. 
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Domnul consilier Spătaru Marian, vine cu rugămintea, să se ţină cont anul acesta 

de reparaţia drumului pe Blidara, să fie făcut cel târziu la sfârşitul lunii mai, pentru a 
putea fi folosit de către cetăţeni, nu după ce îşi cară oamenii fânul şi nu mai foloseşte 
nimănui pentru  că vine iarna. 

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. 3 din 01.02.2023. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților 

personali  ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 
2022; 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 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, apoi se trece la vot.  
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. 4 din 01.02.2023. 

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre: pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru 

cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe 
anul 2022; 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 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, apoi se trece la vot.  
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. 5 din 01.02.2023. 

  Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
  5. Proiect de hotărâre: privind nominalizarea de către Consiliul Local al 

comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 
evaluatori  în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău ; 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 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, apoi se trece la vot.  
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. 6 din 01.02.2023. 

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul 

Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi unitatea Administrativ Teritorială Bozioru,  
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judeţul Buzău, în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS – SII MMSS”cod 

MySmis 130963; 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 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, apoi se trece la vot.  
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. 7 din 01.02.2023. 

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
Analizarea cererii doamnei Paola Bartolini. 
Contabilul instituţiei informează consilierii, că pentru ajutoare de urgenţă, la acest 

moment, sunt prevăzuţi doar 3.000 de lei, bani ce trebuiesc repartizaţi la toţi cei 4 
solicitanţi. 

       Se dă citire cererii doamnei Paola Bartolini, prin care solicită un ajutor de urgenţă 
pentru că este bolnavă şi neajutorată, având venituri foarte mici. 
      Domnul primar precizează faptul că în urma evenimentului nefericit , acela în care 
a ars acoperişul casei, doamna Paola a beneficiat  de un container locuinţă, plătit de un 
sponsor din Buzău, care a costat aproximativ 12.000 lei. O altă asociaţie din Brăila i-a 
adus doamnei Paola foarte multe produse alimentare şi nealimentare, iar de la angajaţii 
primăriei s-au strâns  500 lei,  şi dacă dintre consilieri mai doreşte cineva să doneze, o 
poate face. 
         Domnul consilier Marius intervine şi precizează că doamna Paola a fost 
contactată telefonic de către consulul italian din România, oferindu-i ajutor, solicitâd o 
listă cu materialele ce îi mai trebuie pentru repararea acoperişului casei. 
          Doamna consilier Dincă Luisa precizează faptul doamna Paola a fost ajutată, că 
la nivelul comunei există foarte multe persoane cu venituri foarte mici, dar asta nu 
înseamnă că trebuie să acordăm ajutoare de urgenţă la toată lumea şi ar trebui să 
acordăm ajutoare de urgenţă persoanelor care chiar au nevoie şi sunt în impas.  
          Totodată, doamna consilier întreabă dacă s-ar repara acoperişul casei unde stă 
doamna Paola, proprietarii ar mai lăs-o să locuiască acolo. 
          Domnul primar, crede că nu ar fi probleme, dar primăria nu poate repara casa 
unei persoane dacă nu este proprietar, casa de fapt nu este a Paolei, aceasta doar a 
locuit acolo ca chiriaş, chiar dacă proprietarul nu ia luat chirie.   
           Supusă la vot cererea afost aprobată cu 8 voturi ,,pentru”, iar suma propusă a 
fost de 500 de lei. 

Se trece la punctul nr. 8 din ordinea de zi. 
       Analizarea cererii domnului Anghel Constantin. 
       Se dă citire cererii domnului Anghel Constantin care solicită un ajutor de urgenţă 
pentru  efectuarea unor investigaţii medicale. 
       După dezbaterea cererii aceasta a fost aprobată cu 8 voturi ,,pentru” iar suma 
propusă fiind de 500 lei. 

  Se trece la punctul nr. 9 din ordinea de zi. 
         Analizarea cererii doamnei Zahiu Sonia. 
          Se dă citire cererii doamnei Zahiu Sonia prin care solicită 
închiriere/concesionarea Şcolii cu clasele I-IV Găvanele. 
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           Doamna consilier Dincă Luisa, îşi spune punctul de vedere, referitor la 
concesionarea Şcolii de la Găvanele , că aceasta din punctul dânsei de vedere, ar trebui 
păstrată , deoarece oricând se poate întâmpla o situaţie ca cea a doamnei Paola, sau o 
altă calamiate, şi ar fi util un spaţiu disponibil pentru asemenea situaţii. 
          De asemenea doamna consilier mai precizează că Şcoala  Găvanele este un imobil 
bun, nu plouă în ea, şi ar trebui întreţinută pentru eventualele situaţii de urgenţă. 
 
          Domnul consilier Morogan Gheorghe, este de aceeaşi părere şi propune ca Şcoala 
Găvanele să rămână în administrarea Consiliului local pentru eventualele situaţii de 
urgenţă sau calamitate. 
          Domnul consilier local Văcăroiu Marius este de aceaşi părere şi nu este de acord 
cu închirierea/concesionarea Şcolii Găvanele, precizând faptul că aşa ar mai fi şi alte 
persoane care ar dori să concesioneze un imobil gata făcut pe o perioadă de 49 de ani. 
           De asemenea doamna Şerban Simona se adresază domnului primar şi Consiliului 
Local cu precizarea, dacă imobilul se concesionează, doreşte şi dânsa să facă cerere să 
participe la licitaţie, şi poate vor mai fi şi alţii. 
           Supusă la vot cererea doamnei Zahiu Sonia a fost  supusă la vot, având 7 voturi 
,,împotrivă” şi 1 vot ,,abţinere”. S-a abţinut de la vot domnul consilier local Spătaru 
Marian.  

   Se trece la punctul nr. 10 din ordinea de zi. 
           Analizarea cererii domnului Habără Ion. 

   Se dă citire cererii domnului Habără Ion care solicită un ajutor de urgenţă 
pentru investigaţii medicale, acesta suferint de o boală incurabilă. Domnul primar 
precizează că acesta se află într-o situaţie foarte dificilă, fiind foarte bolnav, la acest 
moment făcând chimioterapie. 

 Cererea a fost supusă la vot fiind votată cu 8 voturi,,pentru” ,  iar suma acordată 
fiind de 1.000 de lei. 

   Se trece la punctul nr. 11 din ordinea de zi. 
   Analizarea cererii doamnei Militaru Julieta. 
   Se dă citire cererii doamnei Militaru Julieta prin care solicită un ajutor de 

urgenţă pentru acoperirea unor cheltuieli de spitalizare, fiind internată, nu are 
asigurare medicală, şi trebuie să achite cheltuielile de spitalizare. 

Domnul consilier Marius precizează că doamna se află intr- o situaţie foarte 
dificilă, nu are nici un venit şi are doi copii în întreţinere. 

De asemenea domnul primar este de acord că situaţia doamnei Militaru, este una 
foarte dificilă, având doi copii în intreţinere, fiind grav bolnavă, copiii fiind singuri la 
acest moment şi trebuiesc ajutaţi. 

Cererea a fost supusă la vot fiind votată cu 8 voturi,,pentru” ,  iar suma acordată 
fiind de 1.000 de lei. 

Domnul consilier Spătaru Marian îl întreabă pe domnul primar de ce la Primăria 
Cozieni vine casierul de la Primăria Padina  să încaseze impozitul pe teren, iar la 
Bozioru nu vin. Totodată acesta îşi exprimă nemulţumirea cu privire la deszăpezire. 

Domnul primar îi răspunde domnului Spătaru că nu ştie dacă vine sau nu la 
Cozieni, dar la Bozioru nu vin. Ne-a transmis cu poşta tabele cu cetăţenii care plătesc 
impozit pe teren la Comuna Padina şi sumele aferente de plată pentru fiecare 
contribuabil. Casierul primăriei Bozioru nu poate încasa impozitul  pentru primăria 
Padina. În legătură cu deszăpezirea, s-a făcut tot ce s-a putut, unii dintre angajaţi 
chiar au muncit până la ora 2 noaptea. S-au folosit utilajele din dotarea primăriei, mai 
mult tractorul, şi s-a ajuns până unde a fost posibil. 
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Doamna Şerban Simona, îl întreabă pe domnul primar, dacă ştie, câte becuri 

stradale sunt prinse în  proiectul pentru iluminat public, şi dacă acestea sunt 
prevăzute doar pe strada principală. 

Domnul primar o informează pe doamna Şerban, că sunt aproximativ 447 de 
lămpi stradale, distribuite în toate satele, nu doar pe strada principală. 

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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