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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  4 martie  2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<ordinare>> 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 04 martie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.17/25.02.2022, 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, secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA şi domnul contabil Chircu Ortensiu. 

Din partea cetăţenilor participă la şedinţă doamna Şerban Simona. 
Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 

Buduianu Marian, care a deschis lucrările acesteia şi supune la vot suplimentarea 
ordinei de zi care este aprobată cu 9 voturi ,,pentru” din 9 consilieri. 
     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
     1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  

          2. Proiect de hotărâre: privind actualizarea prețului de închiriere, 
redistribuirea suprafeței de pajişte disponibilă, aflată în proprietatea privată a 
localității și actualizarea Regulamentului privind regimul închirierii suprafeţei de 
pajişte aflată în proprietatea privată a comunei  Bozioru, judeţul Buzău; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

          3.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 

          4. Proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru 
pe  anul 2022- 1; Iniţiator: primar Grigore Valentin 
     5.Alte probleme ale activității curente. 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s
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     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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 9 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 

   Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
          Proiect de hotărâre: privind actualizarea prețului de închiriere, redistribuirea 

suprafeței de pajişte disponibilă, aflată în proprietatea privată a localității și 
actualizarea Regulamentului privind regimul închirierii suprafeţei de pajişte aflată 
în proprietatea privată a comunei  Bozioru, judeţul Buzău; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 
 Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Buduianu Marian, 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, iar  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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 9 din 04.03.2022. 

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

Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Buduianu Marian, 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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 10 din 04.03.2022. 

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru pe  

anul 2022- 1; Iniţiator: primar Grigore Valentin  
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Buduianu Marian, 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 primăriei, domnul 
Chircu Ortensiu iar   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. 
Domnul primar îl înreabă pe domnul contabil dacă  a prins bani pentru naveta 

cadrelor didactice, acesta precizând că s-au prins în buget 16.000  lei pentru 
decontarea navetei cadrelor didactice. 

Domnul consilier Spătaru Marian, întreabă dacă s-au prins bani pentru  
drumurile de tarnă, trebuiesc făcute şanţuri şi ar trebui  să se ţină cont  şi de 
reparaţia uliţelor săteşti. 
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Domnul primar îi răspunde domnului consilier că deocamdată nu a prins bani în 
buget, deoarece ne-au mai rămas bani din reparaţia drului de la Nucu, Văvălucile 
Scăeni şi Buduile, bani alocaţi pe situaţii de urgenţă. Înclin să cautăm un buldozer 
mai mic  pentru reparaţia drumurilor de ţarnă. 

Totodată, domnul primar prezintă consilierilor locali, oferta RER Buzău pentru 
colectarea gunoiului menajer, societate cu care intenţionăm să  încheiem contract de 
prestări serviciicât mai urgent posibil. Am mai achiziţionat încă 40 de tomberoane 
pentru colectarea gunoiului pentru satele Scăeni şi Buduile. 

Domnul  consilier Spătaru Marian întreabă cine distribuie facturile la gunoi 
deoarece a găsit în poarta dumnealui  4 facturi luate de vânt. De alfel sunt de acord 
cu toate materialele de pe ordinea de zi , şi ţinând cont că a venit primăvara , ar trebui 
făcută o igienizare pe marginea drumurilor. 

Următorul inscris la cuvânt este domnul consilier Văcăroiu Marius care  
precizează că este de acord cu toate materialele de pe ordinea de zi şi doreşte să se 
ţină cont, la închirierea pajiştilor, să nu se mai închirieze acea suprafaţă de teren de la 
Găvanele, pe care se joacă fotbal, pentru a nu mai intra în litigiu cu cel care închiriază 
acea suprafaţă de teren. 

Domnul primar, îi răspunde domnului Văcăroiu că vaţine cont şi nu va da spre 
închiriere acea suprafaţă de teren de circa 1000 mp , şi dacă bugrtul îi va permite, 
intenţionează să împrejmuiască acel teren, pentru al delimita de izlaz. 

Doamna Şerban Simona, cetăţean al comunei Bozioru, ia cuvântul  şi se adresază 
consiliului local cu întrebarea dacă  acesta are cunoştinţă de faptul că o porţiune de 
teren din satul Izvoarele nr.78, în suprafaţă de 978 mp din curtea casei dumneaiei, se 
află la rezerva Consiliului local. 

Domnii consilieri îi răspund doamnei Şerban Simona că nu au cunoştinţă de aşa 
ceva. 

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. 11 din 04.03.2022. 

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente. 

Domnul primar prezintă cele două  cereri de solicitare a ajutorului de 
înmormântare, a doamnei PârlogLucia Valentina, care solicită ajutor de îmormântare 
pentru tatăţ decedat, beneficiar de ajutor social şi cererea domnului Dragomir 
Mihăiţă, care solicită ajutor  de urgenţă pentru acoperirea unor cheltuieli efectuate 
pentru îmnormântarea surorii sale Dragu Violeta. 

Domnul primar precizează că cele două cereri sunt însoţite de acte doveditoare şi 
anchetele sociale efectuate de către compartimentul de asistenţă socială din cadrul 
primăriei Bozioru. Suma disponibilă din bugetul local la acest moment este de 2.000 
lei, sumă ce va fi împărţită în mod egel celor doi solicitanţi. 

  Supuse la vot cele două cereri au fost votate cu 9 voturi pentru, din 9 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă doreşte cineva să ia cuvântul,  la 
alte probleme ale activiţăţii curente. Nu au existat intervenţii.    

 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, 
  BUDUIANU Marian        OPREA Mirela 
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