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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  10 februarie  2021 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 10 februarie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.12/04.02.2022, 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. 
Domnul primar anunţă consilierii că s-a modificat ordinea de zi, s-a introdus 

înca un proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea unor mandate speciale 
reprezentantului comunei Bozioru în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Itercomunitară ,,Eco Buzău 2009”. 

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 acordarea unui mandat special 
reprezentantului UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din 
Asociație 

;  Iniţiator: primar Grigore Valentin 
  3.Proiect de hotărâre: privind  acordarea unui mandat special reprezentantului 
UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA şi MIHĂILEŞTI 
în Asociație; Iniţiator: primar Grigore Valentin 
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        4. Proiect de hotărâre: privind aprobarea  Bugetului local al Comunei 
Bozioru pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

            5. Proiect de hotărâre:  pentru  stabilirea  unor mandate speciale 

reprezentantului comunei BOZIORU în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”; Iniţiator : primar Grigore Valentin  
       6.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 acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008”să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație;    
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. 5 din 10.02.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind  acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA şi MIHĂILEŞTI în 

Asociație; 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. 6 din 10.02.2022. 

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

anul 2022; 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. 
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Domnul consilier Spătaru Marian, îi propune domnului primar să prindă în buget, 
bani pentru drumurile de ţarnă. De asemenea şi domnul consilier Morogan Gheorghe, 
este de acord cu această propunere, motivând faptul că cu buldoexcavatorul primăriei 
nu se pot face drumurile de ţarnă. 

Domnul primar precizează faptul că de mâine, se va începe lucrarea în valoare de  
4 miliarde, alocaţi anul trecut pe situaţii de urgenţă. Vom reabilita drumul  de la 
Muscel la Buduile, cu şanturi betonate pe ambele părţi, cu lărgirea drumului prevăzut 
cu balustrade. O să vorbesc cu administratorul firmei care se ocupă de această 
lucrare, şi dacă au un buldozer, vă promit  că vom face drumurile de ţarnă. 

Domnul consilier Spătaru Marian precizează că este de acord cu proiectul de 
hotărâre, cu recomandarea, la următoarea rectificare bugetară, să  se prindă bani 
pentru amenajarea şi igienizarea fântânilor şi  pentru drumurile de ţarnă. Este a patra 
sedinţă în care domnul viceprimar a promis, că îmi va prezenta referatele de necesitate 
pentru lampile stradale, cu recepţii cu tot. 

Domnul primar îl invită pe domnul viceprimar, să meargă şi să aducă referatul de 
necesitate pentru lămpile stradale, situaţia de lucrări şi procesul-verbal de recepţie, pe 
care le prezintă domnului consilier Spătaru. 

Domnul Spătaru îi precizează faptul că  cineva a adus la cunoştinţa domnului 
primar, faptul că dumnealui, ar fi basculat o maşină de gunoi pe gârlă, dar vreau să 
vă spun că nu este adevărat, pentru că nu am basculat gunoi nici pe gârlă nici la 
rampa de gunoi. Înainte de a face acuzaţii, trebuia să vă informaţi, şi să vedeţi dacă 
este sau nu adevărat ce se vehiculează. 

Cine v-a informat, probabil a vrut să - mi facă rău. Dacă aş fi fost vinovat, v-aş fi 
spus că am geşit, nu am de ce să feresc. Aş dori să mai ştiu dacă doamna Mioara, a 
luat legătura cu doamna Bulibaşa administrator al societăţii TRITIPAN, să ne pună la 
dispoziţie contractele de arendă. Deasemenea aş dori să ştiu ce aţi mai făcut cu 
medicul de familie, dacă s-a întreprin vre-o măsură. 

Domnul primar o  invită pe doamna Mioara să dea un răspuns în legătură cu 
contractele de arendă de  la TRITIPAN, să  precizeze dacă a luat legătura cu 
administratorul şi ce s-a rezolvat. Doamna Mioara răspunde domnului consilier în 
legătură cu contractele de arendă,  că a vorbit cu administratorul de la TRITIPAN şi 
acesta a zis că o să trimită contractele cetăţenilor. 

Doamna secretar general îi dă răspuns domnului consilier Spătaru, la întrebarea 
crefeeritoare la  medicul de familie, precizând faptul că s-a făcut un memoriu comun 
cu localitatea Odăile, către DSP Buzău şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 
Buzău, în care s-a solicitat medic de familie pentru cele două localităţi, Bozioru şi 
Odăile, dar din păcate nu s-a primit nici un răspuns scris. La momentul depunerii 
memoriului, n-i s-a comunicat faptul că va fi puţin probabil să se repartizeze medic de 
familie în cele două localităţii, deoarece este deficit de medici la nivel de ţară. 

Domnul consilier Spătaru precizează faptul că circulă anumite zvonuri, precum 
unele persoane fizice şi juridice sunt scutite de la plata  taxei de salubritate. Doresc să 
îmi prezentaţi un tabel cu toate persoanele de pe raza UAT Bozioru cu toate 
persoanele care plătesc taxa de salubritate şi cele care plătesc la sistemul centralizat 
de apă, si vreau să ştiu dacă mai avem persoane care plătesc la pauşal la ora actuală. 

Domnul primar precizează că nu avem persoane care plătesc la pauşal, singura 
persoană care nu plăteşte apa la nivelul comunei este domnul Creţu, fostul primar. 
Doamna Mioara o să vă pună la dispoziţie ceeace aţi solicitat. 

Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier Văcăroiu Marius, care 
precizează că se va abţine de la vot la proiectul de hotărâre cu aprobarea bugetului. 

Dacă tot s-a adus discuţia despre sistemul de apă, sunt interesat de câteva 
persoane, angajate la primăria Bozioru, dacă au apometre şi cât plătesc pe lună, fiind 
vorba despre Silivestru Dorinel şi Ursu Irinel. 
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M-a deranjat faptul că eu ca şi consilier local sunt cotat ca un infractor, vizavi de 
sistemul de iluminat public, domnul viceprimar a venit şi a pus un lacăt pe cutia cu 
ceas, ca să vorbească lumea că aş umbla eu acolo. Din păcate viceprimarul nu îşi face 
treaba, şanţurile de la Bozioru la Fişici nu sunt făcute cum trebuie, crengile sunt pe 
marginea drumului. 

Domnul viceprimar îi răspunde domnului consilier precizând că dânsu nu a zis 
absolit nimic la adresa acestuia, precizân că ceasul a fost stricat şi s-a înlocuit cu 
unul nou. 

Domnul primar intervine precizând că această măsură a fost leată împreună de 
dânsul şi domnul vice, pentru că azi reglăm luminile iar a doua zi nu mai funcţionează 
luminile la Fişici. 

Domnul primar precizează faptul că trebuiesc tăiate crengile inclisiv în curţile 
cetăţenilor, deoarece obstrucţionează lămpile de la iluminatul public. 

Domnul viceprimar, precizează faptul că acele crengi care au rămas pe marginea 
drumului, au fost curăţate de cei de la RENEL. 

Domnul primar îl roagă pe domnul viceprimar să îşi facă pentru săptămâna 
viitoare un plan, să meargă pe fiecare drum comunal, să cureţe crengile, să roage 
cetăţeni să îşi ridice crengile tăiate din fata curţilor. 

Doamna consilier Jipa Lucia, precizează faptul că fiecare cetăţean ar trebui să îşi 
facă curăţenie în dreptul curţii lui, nu să aştepte să le facă doar primăria. Nu mai 
există spirit civic. 

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. 7 din 10.02.2022. 

S-a abţinut de la vot domnul consilier local Văcăroiu Marius-Ion. 
Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului 

comunei BOZIORU în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Eco Buzău 2009”; 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. 8 din 10 februarie 2022. 

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente. 

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă doreşte cineva să ia cuvântul la 
punctul 6,  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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