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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
   

website: www.comunabozioru.ro     e-mail: 
primariabozioru@yahoo.com 

           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 ;   Nr.2.267/05.08.2022 

 
 
 

                    
 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  05 august  2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<ordinară>> 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 05 august 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr.82/29.07.2022, 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  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 
contabilul instituţiei domnul CHIRCU Ortensiu. 

Din partea cetăţenilor participă la şedinţă doamna Şerban Simona, domnul 
Lăutaru Ion şi doamna Bălţescu Julieta. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 
Filipoiu Valerian, care a deschis lucrările acesteia şi supune la vot ordinea de zi care 
este aprobată cu 9  voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
       1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  

   2.Proiect de hotărâre: rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul 
Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

       3. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a 
contractului de închiriere nr.1975/2020; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

  4. Proiect de hotărâre: privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a 
contractului de închiriere nr.471/08.04.2010; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

  5.  Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu plic 

inchis si stabilirea pretului de pornire la licitatie a materialui lemnos conform APV-
urilor nr. 1073, UPBV Bozioru, u.a. 36A şi 1074, UPBV Bozioru, u.a. 36B, din 
fondul forestier al comunei Bozioru, judeţul Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
      6. Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării, cu respectarea dreptului de 

preemţiune către Lăutaru Ion şi Bălţescu Julieta, a terenului  în suprafaţă de 500 
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m.p. cu nr. cadastral 20323- Bozioru, ce aparţine domeniului privat al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău ; Iniţiator: primar Grigore Valentin 
      7. Proiect de hotărâre:  privind participarea Comunei Bozioru la “Programul 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea 
Devizului General al obiectivului de investiții  „Modernizare sistem iluminat public 
stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

      8. Cererea doamnei Stoian Ioana, prin care solicită un ajutor de urgenţă pentru 
fiul decedat Stoian Ilie Rareş. 

   9. Alte probleme ale activității curente. 

   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 rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 

judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Filipoiu Valerian, 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. 28 din 05.08.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
       3.Proiect de hotărâre:   privind  aprobarea prelungirii, prin act adițional, a 

contractului de închiriere nr.1975/2020; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier  Filipoiu Valerian, 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. 29 din 05.08.2022.  

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
4.Proiect de hotărâre: privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a 

contractului de închiriere nr.471/08.04.2010; Iniţiator: primar Grigore Valentin 
       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier  Filipoiu Valerian, 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 1  voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 30 din 05.08.2022. S-a abţinut de la vot domnul consilier VĂCĂROIU Marius-Ion. 

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
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5.Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu plic inchis 
si stabilirea pretului de pornire la licitatie a materialui lemnos conform APV-urilor nr. 
1073, UPBV Bozioru, u.a. 36A şi 1074, UPBV Bozioru, u.a. 36B, din fondul forestier 
al comunei Bozioru, judeţul Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin;  

      Domnul preşedinte de şedinţă, consilier  Filipoiu Valerian, 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. 31 din 05.08.2022. 

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
   6. Proiect de hotărâre: privind aprobarea vânzării, cu respectarea dreptului de 

preemţiune către Lăutaru Ion şi Bălţescu Julieta, a terenului  în suprafaţă de 500 
m.p. cu nr. cadastral 20323- Bozioru, ce aparţine domeniului privat al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău ; Iniţiator: primar Grigore Valentin 

Domnul preşedinte de şedinţă, consilier  Filipoiu Valerian, 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. 32 din 05.08.2022. 

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
    7.Proiect de hotărâre:  privind participarea Comunei Bozioru la “Programul 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea 
Devizului General al obiectivului de investiții  „Modernizare sistem iluminat public 

stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier  Filipoiu Valerian, 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. 33 din 05.08.2022. 

Se trece la punctul nr. 8 din ordinea de zi. 
Cererea doamnei STOIAN Ioana , prin care solicită un ajutor de urgenţă, pentru fiul 

decedat, STOIAN Ilie-Rareş, pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de 
înmormântare. 

Se trece la discuţii pe marginea cererii care a fost  aprobată cu  voturi ,,pentru” din 
9 consilierii prezenţi la şedinţă. Suma aprobată pentru acordarea ajutorului de urgenţă 
este în cuantum de 1500 lei.  

Se trece la punctul nr. 9 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente 
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali care doresc să se înscrie la cuvânt. 
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Domnul consilier Spătaru Marian, întreabă  pe domnul primar dacă s-a găsit un 

buldoexcavator mic pentru închiriere, aşa cum a rămas stabilit în şedinţa anterioară. 
Domnul primar îi răspunde domnului consilier precizând faptul că până în prezent 

nu a găsit să închiriere un buldoder mic pentru a repara drumurile. 
Domnul consilier Buduianu Marian îl informează pe domnul primar că există în 

comuna Cozieni un buldozer mic şi dacă doreşte îi va da numărul de telefon al 
proprietarului pentru a discuta cu el. 

Domnul consilier Spăraru, îşi reia cuvântul, precizând că a fost de acord cu toate 
materialele de pe ordinea de zi. Este un lucru bun dacă se reabilitează dispensarul, şi 
deasemenea sunt de acord şi cu vânzarea materialului lemnos şi a terenului. Aşa se 
mai încasează nişte bani la bugetul local. 

Sunt de acord şi cu acordarea ajutorului de urgenţă doamnei Stoian Ioana. 
Domnul primar solicită domnilor consilieri să stabilească un preţ pentru  pentru 

vânzarea materialului lemnos care va fi scos la licitaţie publică cu plic închis. Eu aş 
stabili ca preţ de vânzare undeva la 200 lei/m.c. 

Deasemenea le solicită să stabilească şi preţul pentru prelungirea închirierii 
magazinului de la Scăeni. 

După discuţii şi consultări consilierii au votat cu 9 voturi ,,pentru”: 
- preţul de pornire  să fie  200 lei /m.c  pentru  materialului lemnos scos la licitaţie 

publică; 
- chiria pentru magazinul de Scăeni s-a stabilit la preţul de 355 lei/lună, preţul 

minim din raportul de evaluare, efectuat de expert autorizat ANEVAR. 
Chiria pentru prelungirea Contractului de închiriere nr.1975/2020 prin act 

adiţional, s-a stabilit de către consiliul local, să rămână aşa cum a fost stabilită în 
contractul iniţial, cu 9 voturi ,,pentru”.  

Domnul Lăutaru Ion întreabă dacă poate să ia cuvântul. Preşedintele de şediţă îl 
invită să ia cuvântul. 

Domnul Lăutaru Ion, întreabă dacă nu se poate stabili un preţ mai mic la vânzarea 
terenului pe care doreşte să îl cumpere.  

Doamna secretar general al comunei, îi răspunde domnului Lăutaru, că nu se poate 
stabili un preţ mai mic decât cel din raportul de evaluare, acesta fiind preţul minim. 

Acest raport de evaluare este întocmit de un expert autorizat ANEVAR. 
Doamna Bălţescu Julieta  întreabă dacă se poate face o reducere la datoria pe care 

o are către bugetul local, pentru plata chiriei şi impozitului la terenul pe care îl au  
închiriat şi pe care doresc să îl cumpere, teren pe care aceştia au construită o casă. 

Doamna secretar îi răspunde că nu se pot face reduceri la plata impozitului, 
deoarece legea nu ne permite, dar o să vedem dacă putem găsi o cale de mijloc, un 
acord prin care să plătiţi eşalonat suma restantă pe o datoraţi către bugetul local. Să 
ne interesăm să vedem dacă se poate. 

Următorul consilier înscris la cuvânt, domnul Văcăroiu Marius întreabă dacă se pot 
astupa gropile cu balast pe drumul turistic care duce la Nucu. 

Domnul primar precizează că ieri s-a făcut ridicare topo pe gârlă pentru exploatarea 
a 2.000 m.c de balast şi vom astupa şi acele gropi.  

Solicită să ia cuvântul şi doamna Şerban Simona, care îi aduce la cunoştinţă 
domnului primar, că a discutat şi cu doamna secretar, care poate v-a informat,  că la 
începutul lunii septembrie, mai precis pe 8 septembrie,  se va organiza o altă campanie 
pentru sterilizarea câinilor. 

Vine cu rugămintea, ca de această dacă să existe o mai mare implicare şi să fie 
ajutată în capturarea câinilor fără stăpân, pentru a fi sterilizati. Ar avea nevoie de o 
maşină mai mare pentru  a căra câinii capturaţi, un camion, deoarece tractorul merge 
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încet şi data trecută nu am făcut mare lucru. Domnul primar precizează că va pune la 
dispoziţie  camionul instituţiei. 

De asemenea solicită  acel spaţiu din incinta curţii primăriei, unde este şi sursa de 
apă, pentru sterilizarea câinilor. 

Domnul primar îi răspunde doamnei Şerban, asigurând-o de tot sprijinul, acordând 
acel spaţiu pentru desfăşurarea campaniei de sterilizare şi pentru capturarea şi 
transportul câinilor fără stăpân, în vederea sterizării acestora. 

Domnul primar, în încheiere face referire la rectificarea bugetului local, precizând 
că pare o sumă mare pentru investiţia dispensarului uman, dar toate s-au scumpit, iar 
investiţia va fi pe termen lung. Va fi o mare realizare faptul că doamna doctor se va 
stabili la Bozioru. De aceea trebuie să îi creem şi condiţii de locuit. Am încercat să 
implementăm un proiect pentru reabilitarea dispensarului cu fonduri externe, dar  
acesta se putea implementa abia anul viitor, iar doamna doctor vine în octombrie. Am 
vrut să facem un proiect pentru reabilitare şi extindere primărie, dar fondurile eligibile 
sunt doar 20% din valoarea investiţiei, diferenţa de 80% va trebui suportată de 
primărie. Dacă se va da drumu la sesiunea de depunere proiecte din luna octombrie, 
intenţionez să depun proiect de asfaltare pentru Trovanţii de la Ulmet. 

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, 
  FILIPOIU Valerian        OPREA Mirela 
                                                                                                                                               
 
   ………………………………                                             ……………………. 
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