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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  06 iulie  2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 800 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

Bozioru. 
Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> pentru 

data de 06 iulie 2022, ora 800, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei Bozioru 
nr.67/30.06.2022, 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 8 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție. Lipseşte motivat doamna consilier Jipa Lucia, din motive de sănătate. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin şi secretarul general al comunei dna. Mirela OPREA. 

Din partea cetăţenilor participă doamna Şerban Simona. 
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 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 rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru, 
judeţul Buzău pe  anul 2022  ; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
      3.Proiect de hotărâre:  privind aprobarea Regulamentul     de eliberare a 
avizuluide principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru      lucrările 
aferente reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului  public al 
comunei Bozioru, judeţul Buzău, care afectează  structura căilor de comunicaţii 
rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi; Iniţiator: primar Grigore 
Valentin 

 4. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea Raportului asupra activității 
asistenților personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al 
anului 2022; Iniţiator: primar Grigore Valentin 

    5. Cererea domnului Drezaliu Horia, prin care solicită un ajutor de 
înmormântare. 

  6. 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 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 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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 25 din 06.07.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
       3.Proiect de hotărâre:   privind  aprobarea Regulamentul     de eliberare a 

avizuluide principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru      lucrările 
aferente reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului  public al 
comunei Bozioru, judeţul Buzău, care afectează  structura căilor de comunicaţii 
rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi ; 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 7 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 1  voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local 
Bozioru nr. 26 din 06.07.2022. S-a abţinut  de la vot domnul consilier Văcăroiu 
Marius-Ion. 

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

asistenților personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al 
anului 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 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. 27 din 06.07.2022.  

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
Cererea domnului Drezaliu Horia, prin care solicită un ajutor de înmormântare, 

pentru soţia decedată, Drezaliu Doina, beneficiari de ajutor social. 
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Se trece la discuţii pe marginea cererii care a fost  aprobată cu 8 voturi ,,pentru” din 
8 consilierii prezenţi la şedinţă. Suma aprobată pentru acordarea ajutorului de 
înmormântare este în cuantum de 1.500 lei.  

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente 
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali care doresc să se înscrie la cuvânt. 
Domnul consilier Spătaru Marian, întreabă pe domnul contabil dacă în afară de cei 

10.000 lei prinşi la rectificare pentru închirierea unui buldoexcavator mai sunt bani, 
deoarece aceştia s-ar putea să nu ajungă. 

Domnul contabil îi răspunde precuzând faptul că pe acest capitol  mai sunt bani 
dacă va fi  necesar. 

Domnul consilier Spătaru Marian, întreabă dacă mai sunt mufe de schimbat la 
sistemul centralizat de apă de pe drumul judeţean, deoarece  se va asfalta şi nu se vor 
mai putea schimba. 

Domnul primar precizează faptul că pe zona centrală s-au schimbat, dar că ar mai 
fi destule mufe de schimbat. 

Domnul consilier Spătaru precizează că este  de acord cu toate materialele de pe 
ordinea de zi, pe care le-a  votat ,,pentru”. 

Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier local Văcăroiu Marius-Ion, care 
precizează că a votat favorabil pentru două proiecte de hotărâre şi s-a abţinut la 
Proiectul de hotărâre   privind aprobarea Regulamentul     de eliberare a avizuluide 
principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru      lucrările aferente 
reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului  public al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău, care afectează  structura căilor de comunicaţii rutiere, 
străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi . Mi se pare că îngreunăm  situaţia 
locuitorilor care doresc să aibă acces la utilităţi, pe când pentru mănăstiri se acordă 
foarte repede aceste avize. 

În încheiere domnul primar precizează, aşa cum a spus şi în şedinţa anterioară că 
nu se va organiza  ziua localităţii de Sfântul Ilie de anul acesta datorită lipsei 
fondurilor.       Informează consilierii locali, că de spătămâna viitoare, va începe 
proiectul tehnic pentru proiectul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE 
DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului 
Național de Investiții  ”Anghel Saligny”. 

Doamna Şerban Simona  întreabă de ce se face din nou proiectul pe Anghel Saligny. 
Domnul primar o informează pe doamna Şerban că orice lucrasre de investiţie are 

un Studiu de fezabilitate şi un Proiect tehnic, iar noi nu am făcut descât Studiul de 
fezabilitate, iar acum facem Proiectul tehnic. Studiul de fazabilitate are un Deviz 
general şi Indicatori tehnico-economici. Când se depune un proiect în primă fază se 
DALI apoi Proiectul tehnic. 

Domnul primar precizează că în cursul zilei de ieri s-a petrecut un eveniment rutier, 
în care a fost implicat buldoexcavatorul primăriei, condus de domnul Andrei Florentin. 
Cealată masină implicată în accident a fost a domnului Văcăroiu, care nu a avut nimic, 
iar în schimb geamul de la usă a buldoexcavatorului s-a spart. Buldoexcavatorul era 
staţionat, dar cu uşa deschisă, şi a fost lovit de maşina domnului Văcăroiu. Costul 
geamului ajunge cam la 3.000 lei. 

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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