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PROCES VERBAL 

Încheiat astazi 10 noiembrie  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 noiembrie 2021, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr.146/04.11.2021, 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 a ședinței, 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,  şi secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA .  

 La lucrările şedinţei mai participă domnul director al Şcolii Gimnaziale Bozioru 
Mihalcea Gabriel şi  doamna Şerban Simona, locuitor al comunei Bozioru. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna Mirică 
Maria-Nicoleta, care a deschis lucrările acesteia. 

Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 
 1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare. 
 2. Proiect de hotărâre:  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu privind  organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director  al Şcolii Gimnaziale 
Bozioru -  Iniţiator: primar Grigore Valentin    
  3. Proiect de hotărâre:  privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 
2021 - 2022 -  Iniţiator: primar Grigore Valentin  

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, doamna preşedinte de şedinţă a 
întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii.  

 

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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Domnul primar intervine şi precizează că azi vom pune în discuţie, la diverse 
probleme, procesul - verbal al Gărzii de Mediu Buzău, în urma controlului efectuat în 
data 1 noiembrie 2021. 

 Nu au mai existat şi alte intervenţii, drept pentru care, supusă la vot, ordinea de 
zi, este aprobată cu 9 voturi ,,pentru”  din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri 
în funcţie. 

      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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu privind  organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director  al Şcolii Gimnaziale 
Bozioru -  Iniţiator: primar Grigore Valentin   

     Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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.  
Propunerea pentru reprezentantul consiliului local în Comisia de evaluare a probei 

de interviu privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției 
de director  al Şcolii Gimnaziale Bozioru, a fost făcută de domnul Văcăroiu Marius-
Ion, fiind propus domnul consilier local Spătaru Marian, care a fost votat de toţi 
consilierii locali în funcţie. 

După alegerea reprezentantului consiliului local, domnul Mihalcea Gabriel, 
directorul Şcolii Gimnaziale Bozioru, informează Consiliul local, că examenul 
interviviu se va desfăşura în una din zilele cuprinse în intervalul  15.11.2021-
8.12.2021. Din această comisie vor face parte un reprezentant al Consiliului local 
Bozioru, doi reprezentanţi ai Consiliului profesoral al şcolii Bozioru, un reprezentant 
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi un reprezentant al unui ONG. 

Domnul primar îi urează succes domnului director. 
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 10 noiembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre:  privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 
2021 – 2022  -  Iniţiator: primar Grigore Valentin 

Doamna preşedinte de şedinţă, doamna Mirică Maria-Nicoleta, 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.   
       Domnul Mihalcea Gabriel, director al Şcolii Gimnaziale Bozioru, precizează că 
bursele  la nivelul şcolii au fost stabilite pe bază de dosar, conform criteriilor legale, şi 
au fost aprobate un număr de 16 burse din care 8 burse de merit şi 8 burse de ajutor 
social. Pentru burse de performanţă şi studiu nu avem elevi care să se încadreze la 
acest nivel de burse. 
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       Cuantumul bursei de merit a fost stabilit la  100 lei pe semestrul I   şi 200 de lei 
pe semestrul II, iar cuantumul bursei sociale a fost stabilit la 100 de lei pe semestrul I 
şi 200 de lei pe semestrul II. Aceste valori sunt valorile minime din lege. 
       Domnul primar intervine şi îi roagă pe consilieri să fie de acord cu aceste valorii, 
deoarece s-ar putea, dacă bursele vor fi mai mari, să avem surpriza să nu avem bani. 
Mai bine bursele să fie acordate la cuantumul minim, dar să le primească în fiecare 
lună, decât să le stabilim la cuantum maxim şi să avem surpriza că nu pot fi plătite. 
     Doamna consilier Dincă Luisa, cere să ia cuvântul, precizând că are ceva de spus 
în legătură cu bursele. Am crezut că până acum că de la şcoală nu se pun absenţe 
copiilor care nu sunt prrezenţii la cursuri, dar problema este în altă parte. Copiii care 
lipsesc de la şcoală, fără să aibă o problemă medicală, vin cu scutiri pentru motivarea 
acestora. Nu mi se pare normal ca un copil care vine în fiecare zi la şcoală să fie 
nedreptăţit faţă de unul care stă acasă, fără să aibă probleme medicale, şi să vină cu 
scutiri pentru a motiva absenţele. Aceşti copii, primesc şi alocaţii comlementare şi 
burse sociale şi stau acasă. Problema este că aceste scutiri se dau cu foarte mare 
uşurinţă. 
       Domnul consilier Spătaru Marian întreabă cine le dă aceste scutiri ? 
       Doamna consilier Dincă Luiza îi răspunde că nu ea le dă, şi precizează că are 
cunoştinţă de aceste absenţe, deoarece aceşti copii sunt vecinii dânsei, aceştia fiind 
plecaţi  două săptămâni la cules de struguri la Focşani, şi îl întreabă pe domnul 
director dacă are cunoştinţă despre acest caz, fiind vorba despre elevii Cireşoiu Elena 
şi Cireşoiu Ion. Nu i se pare normal ca acei copii care absentează fără a avea o 
problemă medicală reală. 
        Domnul director îi răspunde doamnei consilier că nu are cunoştinţă despre acest 
caz,  dar un lucru este sigur, acela că acei copii care absentează, clar au absenţele 
trecute în catalog, iar cei care aduc scutiri sunt clar motivate.  În legătură cu acest 
caz, o să mă informez şi o să vă dau un răspuns.Ştiţi foarte bine că ne aflăm într-o 
situaţie pandemică, unde avem voie, să lăsăm copiii acasă, dacă strănută şi au 
simptome de răceală, iar dacă după trei zile simptomele persistă, au obligaţia de a 
merge la medic şi a aduce scutire medicală. 
     Profesorii şi diriginţii au  un dialog foarte strâns cu părinţii, şi nu am avut cazuri 
de copii care absentează nemotivat, sau dacă au absentat,  li s-au pus absenţe în 
catalog. Eu nu am calitatea şi nici cunoştinţele necesare să contest o scutire medicală 
adusă de un elev. 
  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 10 noiembrie  2021.    

Se trece la alte probleme ale activităţii curente.  
Domnul primar precizează faptul că în data 1 noiembrie 2021, am fost verificaţi de 

Garda de Mediu Buzău, control în urma căreia primăria Bozioru a fost amendată cu 
2.500 lei. Vreau să vă prezint procesul-verbal  întocmit ca urmare a acestui control şi 
procesul verbal de amendă. 

După cum bine ştiţi, conform unei Hotărâri de Guvern, suntem obligaţi, ca fiecare 
UAT, să identificăm  un teren, unde pot fi depozitate deşeurile provenite din 
construcţii. Terenul trebuie să fie degradat, , să aparţină domeniului public, să fie 
împrejmuit, să aibă carte funciară şi automat ridicare topo. Noi deocamnadă, nu am 
identificat acest teren. 

Totodată ni s-a reproşat că nu avem o emisă o hotărâre de consiliu local,  de 
depozitare a sustanţelor  periculoase, aici intrând sprayurile. O altă hotărâre de 
consiliu ce trebuie dată  este acea pentru depozitarea bunurilor aduse de către 
locuitorii comunei, pe care nu le mai folosesc (şifoniere, paturi, televizoare, scaune, 
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frigidere, aragaze, et.). Trebuie identificat un  spaţiu pentru depozitarea acestora, iar 
în caz de nevoie, când o gospodărie este calamitată, din diferite  motive,(incendiu, 
alunecări de tere, inundaţii), să le putem dona aceste lucruri pe care le avem în 
depozit. 

Trebuie să identificăm un spaţiu, apoi să dăm o hotărâre în acest sens, să 
rezolvăm şi această problemă, dar va trebui oricum să plătim această amendă. 

Suntem norocoşi că am fost amendaţi doar cu atât, au existat primării care au fost 
amendate cu 60 de mii de lei, de acea vreau să fiţi de acord cu plata acesteia. 

Domnul primar a dat citire procesului verbal al Gărzii de Mediu Buzău, pe care la 
semnat, de luare la cunoştinţă ca ordonator principal de credite, iar consilierii locali  
au fost de acord cu plata acesteia, în unanimitate. 

Domnul consilier Spătaru Marian, îl întrabă pe domnul primar dacă există 
motorină în stoc pentru sezonul rece, şi în ce stadiu se află proiectul de asfaltare. 

Domnul primar îi răspunde  la prima întrebare domnului consilier, precizând 
faptul că s-a făcut alimentarea pentru sezonul rece cu motorină, avem în stoc 770  de 
litri de motorină, avem şi nisip cu sare, cât să ne ajungă în această iarnă. Se 
adresează domnului viceprimar, spunându-i că trebuiesc umplute cu nisip toate 
cutiile de lemn aflate în   penţi, pentru a se folosi la nevoie,  pe vreme rea. 

În legătură cu cea de a doua întrebare, cu proiectul de asfaltare, după cum bine 
ştiţi, acest proiect a fost depus prima dată, pe data de 23 iulie 2019, dar nu a fost cu 
noroc. Când a venit Guvernul Orban a închis acest program naţional. Nici o primărie 
de la nivel de ţară nu a primit finanţare. Guvernul Orban a deschis un alt program 
naţional CNI, am depus proiectul  şi acolo şi tot nu am primit finanţare. Între timp a 
venit Guvernul Câţu  care a închis programul naţional CNI şi a deschis un alt program 
naţional Anghel Saligny. Am depus primii proiectul  pe acest program. Pe data de 8 
noiembrie 2021 s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor. Urmează 45 de zile de 
secţie a proiectelor. Au fost depuse la nivel de ţară  opt mii de proiecte şi sperăm de 
această dată, să avem mai mult noroc. 

Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul să s-a deschis o nouă sesiune de depunere  
proiecte, pe iluminat public, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Am luat legătura cu un proiectant pentru iluminat public, din Feteşti, care a lucrat 
cu mai multe primării printre care şi  primăria Brăeşti. Vreau să încercăm să 
depunem un proiect pe iluminat public, documentaţia costă aproximativ 60 de mii de 
lei, întreaga sumă a proiectului fiind eligibilă, valoare ridicându-se pnă la un milion de 
lei pentru comunele cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori. 

Vreau să vă mai informez că am fost prinşi la cadastrare şi am semnat deja 
contractul cu inginer Guşă Ciprian, în valoare de 16.000 lei. Vom face 5 sectoare 
cadastrale  la nivelul UAT Bozioru, aceasta însemnând circa 800 de imobile. 
Cadastrarea se face numai pe extravilan. 

Domnul consilier Spătaru, îl intreabă pe domnul primar dacă sunt probleme 
tehnice cu tractorul, deoarece o să vină vremea rea şi în ce stadiu este lucrarea de pod 
cu rezervorul de apă. 

Domnul primar răspunde că nu sunt probleme cu utilajele primăriei, acestea au 
fost pregătite pentru sezonul de iarnă. În legătură cu bazinul de apă, chiar azi am 
vorbit cu constructorul şi a promis că săptămâna viitoare o să înceapă lucrările. 

Vreau să vă spun că în satul Nucu am prin în proiect, la calamităţi, şanţuri pe o 
parte şi pe celaltă a drumului, în formă de L, am prin din michie de la Muşcel 
balustradă metalică şi  şanţ betonat cu lărgirea drumului, iar la Ulmet am prins la 
maicăsa lui Dan un tub betonat. 
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                     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, 
MIRICĂ Maria-Nicoleta        OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
  ………………………..                                                ……………………….                             
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