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PROCES VERBAL 
Încheiat astazi 02 august  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

<<ordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 900 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 
Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> 
pentru data de 09 iulie 2021, ora 900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.94/26.07.2021, 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 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 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 şi contabilul primăriei, domnul Chircu Ortensiu. La şedinţă mai participă 
din partea cetăţenilor doamna Şerban Simona. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna 
Dincă Luisa, 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, doamna 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. Aprobarea pocesului verbal al şedinţei anterioare. 

         2.Proiect de hotărâre:  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Consiliului Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

     3.Proiect de hotărâre:  privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 
100 ani. 
     Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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           4.Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului asupra activității 
asistenților personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul 
I al anului 2021. 

        Iniţiator : primar Grigore Valentin              
  5.Proiect de hotărâre:  privind rectificarea bugetului local al comunei 

Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2021. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

          6.Proiect de hotărâre: pentru aprobarea participării unității administrativ 
teritoriale comuna Bozioru  în calitate de asociat – membru fondator la 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale 
Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei” 

Iniţiator : primar Grigore Valentin              
              7.Cererea doamnei Stanciu Minodora înregistrată la nr.1977/23.07.2021, 

prin  care solicită  ajutor de urgenţă. 
      8.Alte probleme ale activității curente. 
 

                        Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi ,,pentru” ,  din 
consilieri prezenţi la şedinţă şi – consilieri în funcţie. 

              Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre: :   cu  privire aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Consiliului Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
       Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Dincă Luisa, 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. 24 din 02 august  2021. 

Pe parcursul discuţiilor, s-au alăturat consilierilor, pentru a participa la şedinţă 
un număr de 4 cetăţeni, care au cerut permisiunea de a asista la lucrările şedinţei. 

Aceştia au fost invitaţi să ia loc în sală, fiind vorba de domnii: Călin Valentin, 
Călin Iulian, Drăgan Emil şi Dragomir Valeriu. 

 
           Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 

  Proiect de hotărâre: privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor 
premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 
ani. 
      Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

    Doamna preşedinte de şedinţă, doamna consilier Dincă Luisa, 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.  
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S-a supus la vot premiul în bani ce va trebui acordat persoanelor care vor împlini 
sau au împlinit vârsta de 100 de ani, domnul consilier Filipoiu Valerian a propus 
suma de 1.500 lei iar domnul consilier Spătaru Marian propunând suma de 5.000 
lei. În urma discuţiilor toţi consilierii au fost de acord ca acest premiu să se 
stabilească la suma de 5.000 lei. 
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. 25 din 02 august  2021. 
        

           Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
    Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților 

personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 
2021. 
   Iniţiator : primar Grigore Valentin 

Doamna consilier Dincă Luisa,  preşedinte de şedinţă,  dă cuvântul domnului primar 
Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat şi raportul de specialitate. 
 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.  

Doamna consilier Dincă Luisa, precizează faptul că se cunoaşte situaţia familiei cu 
mulţi copii de la Zăpodia, şi întreabă de ce nu s-a putut angaja doamna Cătălina ca 
asistent personal, în prezent având indemnizaţie de handicap grav pentru un copil 
minor. Dacă ar fi fost angajată i-ar fi mers o vechime, pentru că tot se chinuie cu 
copilul. 
      Doamna secretar răspunde doamnei consilier la problema dezbătută de aceasta şi 
o informează că împreună cu doamna Liliana de la asistenţă socială, în momentul în 
care s-a solicitat anexa nr.6 - Ancheta socială pentru comisie, doamna Cătălina a fost 
întrebată de ce nu se angajează ca asistent personal al copilului cu handicap grav, iar 
aceasta a spus că nu doreşte. Din moment ce la primărie ne-a adus de la DGASPC 
,,acord” pentru plata indemnizaţiei pentru persoana cu handicap, noi nu puteam să o 
angajăm. Dacă va merge din nou la DGASPC şi va solicita un nou acord pentru 
angajare ca asistent personal, primăria va fi obligată să o angajeze pe doamna 
Cătălina, cu contract de muncă. 
      Doamna consilier Luisa, crede că doamna Cătălina  nu a înţeles despre ce este 
vorba şi de aceeea a solicitat indemnizaţie de handicap. Chiar eu am fost cu ea la 
DGASPC Buzău  când a completat acordul dar nu am ştiut dacă primăria mai are 
locuri pentru a angaja un alt asistent personal şi de aceea a optat pentru 
indemnizaţie. 
      Doamna secretar precizează faptul că, conform legii primăria nu poate refuza 
angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav, iar dacă doamna ar fi 
venit cu acord de la DGASPC Buzău  pentru angajare ,,asistent personal”, ar fi fost 
angajată. 

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. 26 din  2 august  2021. 

 
           Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre:  privind rectificarea  Bugetului local pe  anul 2021. 
    Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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Doamna consilier Dincă Luisa,  preşedinte de şedinţă,  dă cuvântul domnului primar 
Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

       Raportul de specialitate  este prezentat de către contabilul unităţii, 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, spune că nu este de acord cu această rectificare 
bugetară deoarece nu ştie unde se duc aceşti bani, una se zice aici  şi alta se face, 
banii ajung în altă parte şi avem destule probleme, una dintre ele fiind apa, 
oamenii aceea stau fără apă, cum este posibil aşa ceva. 
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. 27 din  2 august  2021. 

S-au abţinut de la vot domnii consilieri Spătaru Marian, Văcăroiu Marius-Ion, 
Morogan Gheorghe şi Buduianu Marian. Conform legii abţinerile se consideră votori 
,,împotrivă”. 

           Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre:  pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale 

comuna Bozioru  în calitate de asociat – membru fondator la constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul 
Buzăului, Prahovei și Vrancei” 

           Iniţiator : primar Grigore Valentin              
Doamna consilier Dincă Luisa,  preşedinte de şedinţă,  dă cuvântul domnului primar 

Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat şi raportul de specialitate. 
 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. 28 din  2 august  2021. 

 
       Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
       Cererea doamnei Stanciu Minodora înregistrată la nr.1977/23.07.2021, prin  care 

solicită  ajutor de urgenţă. 
       Domnul primar prezintă cererea mai sus menţionată şi documentele medicale 

justificative care au fost depuse pentru solicitarea ajutorului de urgenţă, pentru 
achiziţionarea unei proteze pentru piciorul ce i-a fost amputat doamnei Stanciu 
Minodora.  

         Domnul consilier Filipoiu Valerian intervine şi precizează faptul că a discutat cu 
soţul doamnei Stanciu Minodora, în legătura cu ajutorul pe care îl solicită, menţionând 
faptul că acea proteză ar costa  2.200 de lei, propunând să i se acorde un ajutor de 
urgenţă în sumă de 2.000 lei. Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu 9 voturi 
,,pentru” din 9 consilieri prezenţi şi 9 în funcţie. 

        
         Se trece la punctul nr. 8 din ordinea de zi. 

               Alte probleme ale activității curente.  
      După epuizarea materialelor de pe ordinea de zi, doamna preşedinte de şedinţă 
Dincă Luisa  invită pe domnii consilierii să ia cuvântul pentru dezbaterea altor 
probleme ale activităţii curente şi pe domnul primar să răspundă întrebărilor puse de 
consilieri. 
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    Înscris la cuvânt domnul Călin Valentin, precizează că romii din localitate nu au 
consilier care să îi reprezinte în consiliu. 

     Eu am discutat cu domnul primar, este vorba de bazinul de apă, pe care vrea  să îl 
facă la noi în faţă. Eu nu sunt de acord, acel pământ ştie toată lumea că de 24 de ani 
eu l-am amenajat, am băgat bani  acolo. 

     Domnul primar intervine şi întreabă dacă doresc sau nu apă? 
     Domnul Călin Valentin răspunde că doresc apă dar nu doresc amplasarea 
bazinului de apă pe acel teren. 

      Domnul primar precizează că nu are unde să amplaseze în altă parte acel bazi, s-a 
făcut şi un proiect în acest sens, şi îl roagă pe domnul Călin să găsească dânsul un 
alt tere unde să amplaseze bazinul de apă. 

       Domnul Călin spune că nu mai doresc nimic,  se mai găsesc şi alte locuri dar 
dumneavoastră nu vreţi. 

        Am cerut locuri de casă de la primărie dar nu n-i s-au dat, o să ajungă primăria 
să ne ia şi casele. 

        Domnul primar răspunde domnului Călin Valentin, precizând faptul că aceste 
păreri sunt doare are dumnealui, şi îl roagă aducă acte de proprietate pentru teren, 
deoarece acel teren pe care se va amplasa bazinul de apă este al  primăriei, nu 
trebuia să investiţi pe un teren care nu vă aparţine. 

        Proiectantul a stabilit ca în acel loc să se amplaseze acel bazin de fibră de sticlă, 
şi vă invit să studiaţi acest proiect şi veţi vedea că în el este prins si racordarea celor 
13 familii la reţeaua de apă printre care şi dumneavoastră, şi veţi vedea că nu veţi 
mai rămâne fără apă nici dumneavoastră nici cei de la Râu . 

       O să montăm acelaşi tip de bazin şi la Văvălucile, să nu mai rămână oamenii fără 
apă. Acolo, am găsit înţelegere la  domnul Titi Onel care ne-a cedat un colţ din 
grădina sa, unde să putem amplasa acel bazin de apă. 

       Am montat un regulator în Rast, unul profesional, nu face faţă, trebuie să 
montăm şi la celelalte cămine. 

      Înscris la cuvânt domnul consilier Spătaru Marian, propune amenajarea fântânilor 
de la doamna Marcu, la domnul Morogan, la Moară şi la Tarzan. Cu iluminatul 
public, unele lămpi se aprind la 12 noaptea altele la 7 seara, şi nu înţeleg de ce nu le 
lăsaţi toată noaptea, nu ştiu câtă economie se poate face. 

       Rog să se bage balast  şi pe uliţele laterale şi să se bată cu cilindrul compactor, că 
degeaba se bagă pietriş dacă nu se va bate, la prima ploaie se duce la vale. Nea 
Aurel, vă roagă să îi băgaţi şi lui buldoexcavatorul pentru drum, îşi ia şi el  cerealele 
şi nu le poate duce acasă. 

        Mai am o întrebare, dacă nu vă supăraţi în legătură cu plata oamenilor angajaţi 
la Centrul de informare turistică, cum sau plătit acei angajaţi, cu aprobarea cui, din 
moment ce perioada de implementare a expirat din anul 2019. 

       Văd că apar nişte reclamaţii pe numele de Ganea Nicolae, la nr.127 în Găvanele, 
pentru mine, dar la acel număr nici nu există. Coincidenţa este că chiar 
dumneavoastră în şedinţa trecută v-aţi plâns că se fac reclamaţii în numele altora şi 
aţi  pomenit de acest Ganea Nicolae, mi se pare c-am mare coincidenţa. Insist cu 
lucrarea aceasta de refacere a apei la pod, cam în cât timp se poate reface  coloana 
de apă, aceşti oameni stau fără apă  de atâta timp, este pandemie, oamenii au nevoie 
de apă. Propun o coloană de apă aeriană să aibă şi oamenii aceia apă, au şi ei copii.  

        Domnul primar răspunde interpelărilor domnului consilier Spătaru Marian, 
precizând că se vor repara şi acele fântâni când vor fi bani, cât mai curând posibil, şi 
o să iau în calcul solicitarea dumneavoastră. Cu apa, vom încerca cât de urgent să 
începem lucrările, proiectul este deja gata. Referitor la situaţia Centrului de 
informare turistică, la acest moment nu mai avem nici un angajat, dar vom angaja 
din nou, atâta timp cât vom obţine posturile de la Prefectură, nu este nimic ilegal. În 
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momentul în care nu vom mai primi aceste posturi vom închide Centrul de informare 
turistică. 

         Următorul înscris la cuvânt domnul consilier Văcăroiu Marius-Ion, precizează 
faptul că de când este consilier numai de această reţea de apă se  discută. Părerea 
mea este că în satul Bozioru, la Râu , nu este necesar extindrea reţelei de apă 
deoarece ei au o altă reţea  de apă, băgată tot de primărie şi nu se justifică 
extinderea reţelei. De asemenea domnule primar să nu uitaţi de contorizarea totală. 
Mai o rugăminte, după o ploaie, să băgaţi cilindru compactor pentru a tasa stratul de 
balast pus. Văd că trec o grămadă de camioane cu lemne de mare tonaj, nu ştiu cum 
rezistă podul de la Fişici, şi o să rămânem izolaţi. Vin cu rugămintea la domnul 
viceprimar cu cei de la ajutor să cureţe margile drumului de crăcăriş pentru ne 
zgâriem maşinile, am văzut că s-a făcut ceva dar nu suficient. 

       Domnul primar îi răspunde domnului Văcăroiu, în legătură cu camioanele de 
lemne, precizând faptul că a discutat cu cel care exploatează parchetul de pădure şi 
a promis că nu va circula cu camioane de mare tonaj. Contorizarea totală ştiţi foarte 
bine că nu se poate realiza. O familie care are vacă, oaie, capră, automat va consuma 
apă din sistemul centralizat, nu se va duce la fântână. Poate uda şi în grădină,  nu 
poţi să urmăreşti pe toată lumea. Sunt de acord cu ce a zis domnul Spătaru, că dacă 
nu mai captăm alt izvor, la Nucu vom rămâne fără apă. Vreau, cum vom termina cu 
acest proiect de investiţie la sistemul de apă,  să îl predăm  către Compania de apă, 
iar dacă o vom preda aşa riscăm să rămânem fără apă, pentru cei de la compania de 
apă nu vor veni să investească. 

                  Preia cuvântul domnul primar, care îi informează pe domnii consilierii că 
am fost controlaţi de auditul  de la Asociaţia comunelor, şi a constatat că nişte decizii 
de imputare nu au fost duse la îndeplinire, respectiv în luna martie 2018, domnul 
Chircu, îmi face un referat în care precizează  că,  în calitate de contabil al instituţiei 
aduce la cunoştinţă faptul că valoarea facturilor la internet şi telefonie mobilă  
pentru lunile ianuarie şi februarie 2018, depăşesc abonamentul lunar. În urma 
solicitării facturilor detaliate s-a constatat că au fost create costuri suplimentare în 
valoare de 1163 lei de către următorii salariaţi: Spătaru Marian – 1.102 lei, Bratosin 
Mioara – 16,27 lei, Grigore Valentin – 45,20 lei . În urma referatului, am dispus către 
domnul contabil să ia măsuri pentru recuperarea sumelor de bani în termen de 30 
de zile, după care domnul contabil a emis decizii de imputare , după care sau făcut 
angajamente de plată semnate de subsemnaţii. De la domnul Spătaru nu s-a 
recuperat decât suma de 5.00 lei până în prezent. 

         În luna următoare ne trezim din nou, cu alt referat din partea domnului contabil 
care aduce la cunoştinţă că din nou s-a depăşit  valoarea facturilor la internet şi 
telefonie mobilă, în valoare de 791 lei, după cum urmează: Spătaru Marian 783 de 
lei, Bratosin Mioara 7,93 de lei. 

        Domnul Spătaru Marian intervine şi îl întreabă pe domnul primar, ce proiecte 
are în derulare, asta ne interesează nu aceste prostii, de ce nu mi-aţi oprit banii  din 
salariu. Nu aceasta este paguba domnule primar, cu ce drept a-ţi dat un miliard la 
Centru de informare turistică, pentru plata salariilor, aceasta este paguba, nu asta 
ne interesează, ci să ne spuneţi ce proiecte aveţi în derulare, nu reclamaţii şi alte 
prostii, ce tot ne zăpăciţii cu prostii din astea. 

      Domnul primar îi spune domnului Spătaru că l-a ascultat când a avut cuvântul, şi 
doreşte să fie lăsat să îşi continue cuvântul. 

      Totodată precizează faptul că, se tot aud comentarii pe marginea desfăşurării  
concursurilor desfăşurate la nivelul primăriei. Condiţiile de participare la un 
concurs, sunt stabilite de lege şi aceste concursuri se desfăşoară conform 
prevederilor legale, cu publicare în Monitorul Oficial, la ziar, pe site-ul şi avizierul 
instituţiei.  
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        Domnul Spătaru se plânge că au venit anumite reclamaţii sau sesizări pentru 
dumnealui sub identităţi false, dar vă intreb, anul trecut când venea ANAFUL la 
Andrei Morărescu, în fiecare săptămână, şi îmi spuneaţi mie în birou,  că domnul 
Andrei ţine uşa încuiată pe interior şi la dumneavoastră este uşa larg deschisă, acum 
nu ştiu de ce vă deranjează că vine ANAFUL. Domnule Spătaru, eu vă anunţ public, 
că eu nu fac sesizări. Apare o altă reclamaţie la ISC, că s-a turnat asfaltul la Ulmet 
într-un singur strat, făcută de Agapie Constantin, în condiţiile în care la recepţie am 
avut 3 ingineri la faţa locului, inclusiv de la ISC. Când am avut Curtea de conturi 
anul trecut, a dorit să se meargă la faţa locului pentru verificări. A fost verificată 
grosimea asfaltului şi nu a fost nici o problemă, dar cineva face reclamaţii în numele 
altora şi ne face să ne certăm între noi.  

       Domnul Spătaru doreşte să intervină şi vine cu rugămintea către domnul primar, 
viceprimar şi domnii consilieri, haideţi să facem cu toţii ceva pentru comuna asta, şi 
dacă nu se stinge acest conflict nu este bine. 

       Domnul Dragomir Valeriu intervine în discuţie şi precizează faptul că aici, vă 
certaţi pe magazine şi aş vrea să îl întreb pe domnul primar dacă dumnealui este al 
comunei sau comuna este a dumnealui. Investiţi trei miliarde de lei într-un bazin de 
apă, noi nu avem medic de familie care să stea permanent în comună, nu avem apă, 
suntem nespălaţi şi bem apă fiartă. Noi votăm şi de fiecare dată ni se promite marea 
cu sarea şi nu se face nimic pentru noi. De opt ani de zile se mănâncă bani din 
primărie şi nu se face nimic. Să ne asfaltaţi ulitele din comună dacă şoseaua 
principală nu se poate. Am cerut să mi se pună şi mie o lampă de iluminat pe stâlp. 

      Noi nu suntem de acord cu bazinul de apă. O să fac petiţie la Guvern, să vină 
Corpul de control. 

        Doamna consilier Jipa Lucia, cere permisiunea de interveni, si îi întrebă pe cei 4 
cetăţeni de etnie romă care participă la şedinţă, câţi dintre dânşii  au apometre şi  
dacă doresc sau nu apă. Din moment ce nu sunteţi de acord cu amplasarea 
bazinului de apă pentru a se putea racorda toate familiile de romi la reţeaua 
centralizată, însemnă că nu doresc să aibă apă. Medic de familie nu o să aveţi 
niciodată dacă nu sunteţi asiguraţi.  Cam atât am avut de spus. 

              Domnul primar îi răspunde domnului Dragomir Valeriu  că nu se aruncă banii 
degeaba, pentru extinderea sistemului centralizat de apă, apa fiind vitală pentru 
civilizaţie. Familiile de etnie romă din localitate, unii dintre dumneavoastră nu chiar 
toţi,  nu vreţi să plătiţi nimic,  nici apa nici gunoiul, vreţi să vă facă primăria curat şi 
în casă. Am ajuns să luăm gunoiul de la porţile voastre, fără să plătiţi. În legătură cu 
medicul de familie, sunt 36 de localităţi din judeţul Buzău, care nu au medic în 
localitate. Noi suntem fericiţi că domnul doctor Pleşea, a acceptat să vină la Bozioru 
de 2 ori pe săptămână.  

           Vin cu rămintea la dumneavoastră, consilierii, să mă sprijiniţi pe linia colectării 
gunoiului menajer. Vă invit să vedeţi oamenii noştrii ce aduc pe timp de noapte. O să 
montăm camere de supraveghere, ne-au adus până şi canapele. La Brăeşti, care este 
o comună mare, cu 2.400 locuitori,  s-a înfiinţat Serviciul de salubritate şi  au 
stabilit 7 sau 10 lei/persoană pentru colectarea gunoiului menajer şi nu ies la 
socoteală nici cu 10 lei. Este exclus înfiinţarea serviciului de salubrizare la Bozioru, 
pentru că nu ne putem autofinanţa şi nu vom avea cu ce plăti oamenii din cadrului 
serviciului de salubrizare. 

            Referitor la starea drumurilor, am declarat comuna calamitată , ca urmare a 
precipitaţiilor abundente din ultima perioadă, respectiv 20 iunie, pentru drumurile 
DC 85, DC 78 şi DC 89. După cum bine se ştie nu se mai acordă bani pentru 
calamităţi din Fondul de rezervă al Guvernului. Acum se acordă bani prin Compania 
Naţională de Investiţii. A venit comisie de la Prefectură care a constata că cele 
sesizate de noi sunt reale şi îmi pare rău că nu am documentaţia la mine să v-o  arăt, 
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am prins toate uliţele din satul Bozioru, Fişici, Găvanele, Nucu, surpriza este alta, 
am făcut documentaţia, am înaintat-o de viverea trecută la CNI, şi avem şanse să 
primim banii. În satul Nucu nici cu piciorul nu se mai putea circula, în porţiunea de 
la Neluţă la până la Valentin era şanţ de 1 metru adâncime cu 1 metru lăţime. 

           După cum aţi putut vedea pe reţele de socializare, în legătură cu  Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Ţunutul Buzăului”, în perioada 25-30 septembrie, doi 
experţi de la Bruxeles, care în această perioadă vor vizita Ţinutul Buzăilui, printre 
care şi Comuna Bozioru. Toată documentaţia este depăsă la Bruxeles din toamna 
anului trecut şi aşteptăm în toamna aceasta să ne dea undă verde pentru înfiinţarea 
Geoparcului. Şi prin Geoparc se vor putea depune proiecte cu fonduri europene. De 
asemenea vom mai putea depune proiecte şi prin ADI prin GAL.  

           Doamna Şerban Simona,  intervine şi doreşte să îl întrebe pe domnul primar de 
ce comuna Bozioru nu este introdusă  zonă  de interes turistic, şi dacă în urma 
controlului  celor de la Bruxeles ar urma să fie introdusă. 

          Domnul primar îi răspunde doamnei Şerban Simona, precizând faptul că 
dumnealui a ridicat această problemă la Consiliul Judeţean, în prezenţa domnului 
preşedinte Neagu, anul trecut, care la rândul său a chemat-o pe şefa biroului de 
turism de la Consiliul Judeţean,  şi ne-a demonstrat cu cărţile pe faţă, că suntem 
prinşi ca fiind zonă de interes turistic. M-am ridicat şi eu fostul primar de la Colţi şi 
am întrebat cum se poate ca Bozioru, Colţi şi Lopătarii să fim scoşi de pe listă. Eu vă 
spun că Bozioru este.  

           Doamna Şerban intervine şi spune că Bozioru nu este pe lista   zonelor de interes 
turistic, deoarece eu m-am interesat pentru fonduri europene şi Bozioru nu figurează 
în listă. 

          Domnul primar a spus că o se intereseze din nou la Consiliul Judeţean, nu 
primăria se ocupă de acest lucru. Şi cu mine şi fără mine la primărie, comuna 
Bozioru se va dezvolta, va arăta cu totul altfel peste 10 ani. Sunt contactat de mulţi 
investitori care vor să facă pensiuni la noi în localitate, şi preconizez că următorii ani 
Bozioru va avea între 10 şi 20 de pensiuni, cu condiţia să se asfalteze drumul 
judeţean şi drumul comunal până la Nucu.  

           Domnul Văcăroiu intervine şi îi spune domnului primar că ar trebui să aibă 
grijă mai multă de investitorii locali, cum este şi dumnealui, care a încercat să se 
dezvolte şi i s-au pus numai beţe în roate, sunteţi primar aici şi ar trebui să ne 
ajutaţi, să ne sprijiniţi. 

            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, 
      DINCĂ Luisa         OPREA Mirela 
    
………………………..                                                     ……………………….                                        
 
 


