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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  09 septembrie 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 09 septembrie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr.95/02.09.2022, 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. 
Participă ca invitaţi, din partea Fundaţiei ATLANTIS DEPARTAMENT, domnii 

Bunea Bogdan Liviu şi Badea Ruxandra. 
Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 

Filipoiu Valerian, care  deschide lucrările şedinţei şi cere suplimentarea ordinei de zi , 
cu cererea doamnei Dincă Luisa, cu privire la solicitarea de cumpărare a unui teren. 

Supusă 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: privind  stabilirea modului de calcul  a valorii impozabile 
pentru clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale aplicabile începând cu  1 ianuarie 2023; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin; 

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

       4. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor 
tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 
general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare 
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DC 85 ŞI DC 89, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău””, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

        5. Proiect de hotărâre: privind  acordarea unui mandat special 
reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze 
aprobarea prelungirii <<Strategiei de dezvoltare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020>> 

       6. Proiect de hotărâre: privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 
octombrie, noiembrie  şi decembrie 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin; 

       7. Scrisoarea de intenţie a Fundaţiei ATLANTIS DEPARTAMENT, cu privire la 
concesionarea  şi arendarea de clădiri şi terenuri ce fac parte din proprietatea privată  
a statului  şi se află în administrarea ADS-ului. 

        8. Cererea doamnei Spătaru Cristina, prin care solicită cumpărarea unui teren. 
        9. Cererea doamnei Dincă Luisa, prin care solicită cumpărarea unui teren.  

         10. 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  stabilirea modului de calcul  a valorii impozabile 
pentru clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale aplicabile începând cu  1 ianuarie 2023; 
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. 34 din 09.09.2022. 

  Se trece la punctul nr. 3 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, care precizează că 
această rectificare constă în achiziţionarea unei imprimante multifuncţionale, pentru 
desfăşurarea activităţii instituţiei, care  se ridică cu aproximaţie la suma de 16.000 lei,  
ca urmarea alocarii sumei de 42.000 lei respectiv 41.000 lei pentru finantarea 
burselor si 1.000 lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale  
speciale integrati în invaţământul de masă, prin adresa nr.78254/24.08.2022 si  
nr.80729/31.08.2000, emise de AJFP Buzau, şi    adresei Scoalii  Gimnaziale Bozioru 
nr.2213/31.08.2022, care  solicită alocarea sumei de 18.500 lei pentru decontarea 
cheltuielilor de transport si a unor cheltuieli materiale, în ceea ce priveşte 
achiziţia de lemne pentru încalzire si carburant. 
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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. 35 din 09.09.2022. 

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre:  privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor 
tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat  
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DC 85 ŞI DC 89, Comuna Bozioru, 
Judeţul Buzău””, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate 
de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 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.  
Doamna consilier Jipa Lucia întreabă care este contribuţia din fonduri europene 

pentru acest proiect. 
Domnul primar răspunde că contribuţia din fonduri europene este de 8 milioane 

lei iar diferenţa de 5,80 milioane de lei este suportată de la bugetul local. 
Doamna consilier Jipa Lucia, precizează faptul că  suntem în situaţia ori să 

renunţăm la proiect ori să îl mai scurtăm. 
Domnul primar precizează că nu este cazul, avem în acest moment în contul 

primăriei aproape 2 miloane de lei, şi ne-ar mai trebui  încă 2 milioane de lei. La 
licitaţie se estimează o scădere a preţului cu 10%, aproximativ un milion de lei. 
Programul Naţional Anghel Saligny se desfăşoară până în anul 2028. 

Domnul consilier Spătaru Marian îl întreabă pe domnul primar dacă legea ne 
permite să suplimentăm această sumă de  bani şi dacă avem de unde, să nu existe 
probleme cu Curtea de conturi. Precizează că ne asumăm ceva ce nu avem, că nu este 
contra dar să nu existe probleme. 

Domnul primar precizează că nu este nici o  problemă, deoarece garantăm cu 
bugetul pe următorii 7 ani, nu trebuie să dăm acum toţi banii. Dacă tăiem din 
indicatorii tehnico-economici ar trebui să renunţăm la 2 km de asfalt după discuţiile 
avute cu proiectantul. Precizează  că toate avizele sunt emise pe lungimea de 8,4 km, 
dacă tăiem din indicatorii tehnico-economici, v-a trebui  să scoatem alte avize, care 
costă bani şi timp pierdut. Aceste avize vor dura trei luni şi vom pierde proiectul, iar ca 
noi şi-au asumat răspunderea că vor achita din bugetul local diferenţa de bani şi 
celelalte comune, Căneşti, Odăile. S-a primit o adresă de la Prefectură să raportăm 
urgent suma de bani necesară pentru proiecte, şi am cerut 2 milioane de 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. 36 din 09.09.2022.  

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
     Proiect de hotărâre: privind  acordarea unui mandat special reprezentantului 
UAT Bozioru în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze aprobarea prelungirii 
<<Strategiei de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 
pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016-2020>> 
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       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. 37 din 09.09.2022.  

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
     Proiect de hotărâre: privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 
octombrie, noiembrie  şi decembrie 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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0  voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 38 din 09.09.2022. 

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
      Scrisoarea de intenţie a Fundaţiei ATLANTIS DEPARTAMENT, cu privire la 
concesionarea  şi arendarea de clădiri şi terenuri ce fac parte din proprietatea privată  
a statului  şi se află în administrarea ADS-ului. 

Domnul primar invită să ia cuvântul reprezentaţii Fundaţiei ATLANTIS 
DEPARTAMENT, să facă o scurtă prezentare pentru a detalia mai pe larg, cerinţele 
expuse în scrisoarea de intenţie, cu privire la concesionarea şcolilor dezafectate de pe 
raza UAT Bozioru. 

Doamna Badea Ruxandra, precizează faptul că fundaţia îşi desfăşoară activitatea pe 
mai multe domenii: pe domeniul mediului înconjurător, pe domeniul  dezvoltării 
profesionale şi pe domeniul ecologiei. 

Pe linia formării profesionale, fundaţia colaborează  cu formatori din diferite 
domenii, acreditaţi de Ministerul Muncii, şi care organizează examene de atestare 
profesională. 

Pentru desfăşurarea activităţii ar avea nevoie de o locaţie, iar o şcoală dezafectată ar 
fi ideal pentru această activitate. Au vizitat Şcoala din satul Izvoarele  care necesită  o 
investiţie  din partea fundaţie,  şi sunt dispuşi să o facă prin renovarea atăt la interior 
cât şi la exterior. Activităţile pe care şi le-au propus  vor fi: cursuri de pregătire 
profesională pentru localnici şi pentru cei din zonele limitrofe, pe partea de meşteşuguri 
prin confecţionarea de suveniruri şi obiecte specifice zonei,  în domeniul turismului, 
fiind o zonă dezvoltată turistic,   îi interesează  zona de campare, prin încurajarea 
localnicilor  să amenajeze  în regim hotelier, în locuinţa personală,  o cameră, două sau 
câte au, pentru adurea de venituri atât în rândul localnicilor cât la bugetul local. 

Pe partea de sănătate şi hrană, intenţionează  să vină în zonă cu o seră prototip 
Dom, care are îmbunătăţiri faţă de o seră normală, şi prezintă avantajele acesteia 
printr-o prezentare cu un video-proiector. Această seră este mobilă şi se poate muta 
dintr-un loc în altul. Noi avem o echipă care face montajul, iar materialele  vor fi 
procurate de către client. 

Domnul consilier local Spătaru Marian, precizează că a verificat pe internet fundaţia 
pe care o reprezină, şi nu are nici activitate şi nici  un angajat. 
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Doamna Badea Ruxandra, răspunde domnului consilier Spătaru, că datorită 
pandemiei, fundaţia nu a avut activitate , iar persoanele care lucrează în cadrul acestei 
fundaţii sunt persoane care nu au calitatea de angajat, s-a mers mai mult pe acte de 
caritate.  

În completare, domnul Bunea Bogdan, preşedintele fundaţiei Atlantis,  precizează 
că fundaţia pe care o conduce a fost preluată, în anul 2018 de o alta persoană, din 
Braşov, aproximativ 2 ani de zile s-a ocupat de partea procedurală, următorii doi ani a 
fost pandemie,   şi de acum  urmează să se ocute şi de partea de IT a situl-lui, de aceea 
nu apare nici un angajat pe sit. 

Domnul primar intervine, şi are două înrebări pentru reprezentanţii fundaţiei 
Atlantis. 

Întreabă cum  au ajuns la Bozioru, pentru a concesiona aceste spaţi şi dacă la 
nivelul judeţului Buzău mai au şi alte colaborări cu alte localităţi. 

Reprezentanta fundaţiei răspunde la întrebările domnului primar precizând faptul 
că pur şi simplu au căutat pe internet zone cu potenţial, în dezvoltare, care s-ar preta 
la genul de activităţi pe care şi le-au propus. Am văzut că localitatea dumneavoastră a 
intrat de curând în Geoparcul Naţional Unesco, fiind o zonă cu potenţial turistic, o zonă 
în dezvoltare. La nivelul judeţului nu mai avem şi alte colaborări, colaborăm cu o 
localitate de lângă Bucureşti. 

Domnul consilier Spătaru întreabă, de câti bani ar fi nevoie , să aducă aceste spaţii 
la nivelul de a putea fi folosite. 

Reprezentanta fundaţiei apreciazăză, după calculele făcute de ei,  că ar trebui 
investiţi pentru şcoala de la Izvoarele  aproximativ 10.000 de euro. 

Preşedintele fundaţiei domnul Bunea  Bogdan, doreşte să spună câteva cuvinte, 
exprimându-şi  dorinţa de a  colabora cu reprezentanţii Asociaţiei Geoparcului , pentru 
a afla cât mai multe informaţii despre zonă. Aduce în discuţie acele proiecte, granţuri 
norvegiene, care pot să ajute regiunea Ulmet – Lopătari, chiar şi din punct de vedere al 
iluminatului public pe led. Precizează că pot găsi în colaborare  cu consiliul local, 
necesităţile de la nivelul localităţii, prin acesarea fondurilor de către fundaţie şi a 
implementării proiectelor la nivel local. 

Le-am propus cunoscuţilor mei pe partea de bussines, să aducem pe această zonă 
minim o fabrică de realizare a peleţilor şi a brichetelor, pentru că material vegetal, cu 
siguranţă se goseşte în zonă, şi se poate folosi material vegetal şi de marginea 
drumului. A întrebat la AFIR dacă mai sunt fonduri anul acesta, iar aceştia au spus că  
vor fi fonduri de anul viitor din februarie-martie, când putem depune şi proiectul de 
finanţare. Fabrica va avea puterea de procesare cam de 1 tonă pe oră. Doresc să ia un 
sistem de tocare, care să fie ori pe carburant ori pe puterea unui cuplaj al tractorului, 
şi să tocem undeva cam 10 m.c. de rumeguş /oră. Spaţiul necesar va fi închiriat de o 
firmă, care va aduce toate utilajele necesare pentru amplasarea fabricii. 

Domnul consilier Văcăroiu, apreciază faptul că va fi un lucru bun, se va aduce venit 
la bugetul local.  

Domnul primar doreşte să îi pună în legătură cu cei din fundaţia Geoparcului, din 
care fac parte 17 localităţi, în parteneriat cu Consiliul judeţean Buzău şi Universitatea 
Bucureşti, fiind cel de al  169-lea Geoparc înfiinţat. 

Preşedintele fundaţieri apreciază faptul că această consultare, va fi reciproc 
avantajoasă, poate unele lucruri nu le cunosc, cele care ţin de necesarul zonei, se pot 
înţelege şi mai mult doresc să fie ajutaţi să înţelem mai bine zona. 

Domnul primar îi invită pe domnii consilieri să ia o decizie cu privire la 
concesionarea Şcolii de la Izvoarele, precizând că acesta fiind un prim pas, urmând să 
facem evaluarea spaţiului, cu un expert autorizat, după care vom stabili în Consiliul 
local preţul închirierii şi vom scoate la licitaţie acest spaţiu. Precizează că va trebui 
avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău. 
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Consilierii locali sunt cu toţii de acord cu începerea procedurilor pentru 

concesionarea şcolii de la Izvoarele. 
Se trece la punctul nr. 8 şi 9 din ordinea de zi. 
Cererea doamnei Spătaru Cristina administrator al SC SPATCRI COM SRL şi a SC 

BEBY SERV SRL prin care solicită cumpărarea unui teren. 
Domnul primar dă citire cererii doamnei Spătaru Cristina, prin care îşi exprimă 

dorinţa să cumpere cei 195 m.p. teren din punctul alimentare, teren pentru care la 
acest moment plăteşte chirie şi pe care se află o construcţie ridicată din 2011 cu forme 
legale, după care dă citire cererii doamnei Dincă Luisa administrator al  SC BEBY 
SERV SRL. 

Domnul primar vine cu o propunere către consiliul local, şi îi roaga să fie de acord, 
şi se  referă la domnul Spătaru şi doamna Luisa. În prezent există un contract în 
derulare de închiriere între cele două firme SC SPAT CRI COM SRL şi SC BEBY SERV 
SRL. Se adresează doamnei secretar, să facem două adrese către Prefectură şi către 
ANI, să prezentăm speţa, să nu fiţi în incompatibilitate ca şi consilieri locali.O să facem 
o adresă către Prefectură să ne prezinte punctul dumnealor de vedere, pentru că 
dumnealui a intrat pe sit-ul ANI şi a văzut speţe asemănătoare, ca fiind în 
incompatibilitate. Precizează că amândoi sunt consilieri locali, dumnealui este primar, 
şi nu ar dori ca toţi să îşi piardă mandatele. Crede că ar fi corect să facem adrese către 
cele două instituţii să ne prezinte punctul lor de vedere. 

În principiu, precizează că nu este împotrivă,  dar nu doreşte să se dea cu 
subsemnatul, este un contract în derulare şi nu o să îi dreanjeaze nimeni deocamdată. 

Domnul consilier Spătaru precizează că acest teren îl solicită spre cumpărare, cu 
bani,  nu degeaba, iar dacă este cazul îşi dă demisia dacă altfel nu se poate. 

Intervine şi doamna consilier Dincă Luisa care precizează, că înainte de a depune 
această cerere s-a consultat cu un avocat şi a spus că nu este nici o problemă, chiar 
dacă sunt consilier local. 

Consilierii sunt de acord cu vânzarea terenurilor respective, aşa după cum a 
precizat şi domnul primar, să se facă adrese către ANI şi Prefectura Buzău, apoi în 
funcţie de răspuns, să luăm o decizie corectă şi legală. 

Se înscrie la cuvânt domnul consilier local Văcăroiu Marius, care îl înştiinţează pe 
domnul primar, că sunt discuţii în legătură cu indicatoarele  de la Vestigiile Rupestre. 
Se încasează nişte bani din taxa de vizitare a acestor obiective turistice şi ar trebui 
făcute nişte indicatoare mici, la Trovanţi ar trebui nişte toalete, lângă punctul de 
încasare. 

Domnul primar îi răspunde domnului consilier, că probabil ca şi dânsul a mai 
călătorit şi în alte zone, pe munte şi nu cred că aţi găsit pe munte toalete. Nu avem 
condiţii pentru amplasarea toaletei la Trovanţi, în primul rând că nu avem apă. 

În legătură cu idicatoarele se adresează domnului viceprimar, să rezolve această 
problemă. Au fost puse indicatoare de cei de la Geoparc pe toate cele trei traseie, dar tot 
sunt nemulţumiri. 

Domnul consilier Spătaru Marian îl întreabă pe domnul primar dacă a mai găsit 
acel buldozer de închiriat pentru reparaţia drumurilor aşa cum s-a discutat şi în 
şedinţele anterioare. Îi aduce la cunoştinţă domnului primar, că la şedinţa anterioară, a 
trimis buldoexcavatorul instituţiei cu angajatul acesteia să  îndrepte drumul pe Blidara, 
dar acesta a mers 50 de metri apoi a plecat. Nu ştie dacă s-a ştiut sau nu acest lucru, 
dar   s-a făcut nimic. 

Domnul primar precizează că a ştiut acest aspect. Mai precizează că în legătură cu 
închirierea unui buldozer, a vorbit cu patroana de la firma  ,,TAM” care are utilajele 
închiriate pentru drumul judeţean dar acel buldozer este mare. În altă parte nu s-a 
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găsit. Am dori să închiriem un buldoexcavator, dar nu  face treabă de calitate cum face 
un buldozer. Rămâne să se mai intereseze. 

Domnul consilier Morogan Gheorghe îl întreabă e domnul primar de ce, cei care 
lucrează la drum nu udă cu cisterna să nu mai facă atâta praf, ar trebui să aibă 
prevăzut în contract să ude drumul din când în când, pentru dumnealui nu este o 
problemă, dar pentru cei care stau şosea, nu mai pot respira de atâta praf. 

Doamna consilier Jipa Lucia îi spune domnului primar că cei de la drum nu au mai 
făcut nimic în legătură cu zidul şi gardul pe care i l-au stricat, şi îi pare rău că le-a dat 
voie să îi strice gardul pentru că mai fac nimic.  

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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