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PROCES VERBAL 
încheiat astazi 12 FEBRUARIE 2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor 

ședinţei <<ordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 9,00 și se desfășoară la sediul Primăriei 
Comunei Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință 
<<extraordinară>> pentru data de 12 februarie 2021, ora 9,00, s-a făcut în baza 
Dispoziției primarului comunei Bozioru nr.26/05.02.2021, 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 al ședinței extraordinare, 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. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 
Spătaru Marian, care a deschis lucrările acesteia. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, care  s-a aprobat cu 9 
voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”. 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, domnul Spătaru Marian 
a întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii. 
Domnul primar intervine şi aduce la cunoştinţa consilirilor locali faptul că a 
introdus pe ordinea de zi un nou Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
modificării Actului Constitutiv și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bozioru este membru 
asociat. 

        Supusă la vot ordinea este aprobată lcu 9 voturi ,,pentru”  din 9 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie.  

Nemaifiind nici o intervenţie domnul preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de 
zi: 

1. Proiect de hotărâre: Pentru aprobarea Raportului primarului comunei 
Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale pe anul 2020. 
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 Iniţiator : primar Grigore Valentin 
        2. Proiect de hotărâre:  privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii   
a aparatului propriu de specialitate a Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău.   

         Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
     3. Proiect de hotărâre: privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ teritoriale 
Comuna Bozioru. 
 Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
       4. Proiect de hotărâre: cu privire la aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care 
comuna Bozioru este membru asociat. 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
       5. Diverse. 

 
              Se trece la punctul nr. 1 de pe  ordinea de zi:  

Proiect de hotărâre: Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu 
privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe 
anul 2020. 

Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru 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.  

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu un număr de  9 voturi ”pentru”, 0 

voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri” , adoptându-se astfel  Hotărârea Consiliului 
Local Bozioru nr. 3 din 12.02.2021. 

 
          Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
          Proiect de hotărâre  privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii   a 
aparatului propriu de specialitate a Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău.   

         Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
       Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 

domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat, raportul de specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date 
în termenul legal. 

       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
          Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 5 voturi ”pentru”, 4 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 4 din 12 februarie  2021. 
         Pentru adoptarea aceastei hotărâri, au votat „pentru” un număr 5 consilieri : 
Morărescu Andrei, Mirică Maria-Nicoleta, Dincă Luisa, Jipa Lucia , Filipoiu Valerian  
şi ,,împotrivă” un număr de 4 consilieri: Spătaru Marian, buduianu Marian, 
Morogan Gheorghe şi Văcăroiu Marius-Ion. 

         Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
      Proiect de hotărâre  privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ teritoriale 
Comuna Bozioru. 
          Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
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   Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat, raportul de specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul 
legal. 

       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
 

       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 12 februarie  2021. 

          Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care 
comuna Bozioru este membru asociat. 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin. 

Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat, raportul de specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul 
legal. 

 Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
        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 12 februarie  2021. 

 
După adoptarea celor patru   hotărâri se trece la  punctul nr. 4 din ordinea de zi : 

Diverse. 
 

         Înscris la cuvânt, domnul consilier Spătaru Marian, îl întreabă pe domnul primar, 
de ce nu se dau voie copiilor să se joace pe terenul de sport, deoarece acesta s-a 
finalizat. Totodată precizează faptul că din câte a auzit în intituţie nu există stoc de 
motorină şi întrebă ce se va întâmpla dacă va ninge din nou la noapte, cu ce se va 
interveni pentru deszăpezirea comunei. De asemenea domnul cosilier Spătaru Marian 
precizează faptul  că a fost scos la concurs un post de şofer, şi întreabă de a fost 
necesar încă un post de şoer în condiţiile în care primăria mai are încă doi şoferi, şi de 
ce nu s-a solicitat persoanelor care vor candida la acest post şi atestat, şi faptul că i se 
pare că acest post a fost scos la concurs pentru cineva anume. 
         Domnul consilier Spătaru Marian precizează faptul că  nu a fost de acord cu 
modificarea Ştatului de funcţii, deoarece există un zvon , precum această funcţie a fost 
transformată special pentru doamna Mioara. 
          Domnul primar dă răspuns problemelor semnalate de către domnul consilier 
Spătaru Marian, precizând faptul că terenul de sport este închis la acest moment, 
deoarece nu s-a făcut recepţia de finalizare a lucrărilor şi din această cauză nu se poate 
da în folosinţă acest obiectiv, finanţat din fonduri externe nerambursabile. 
            După recepţia finală acesta va fi deschis tuturor celor care vor dori să practice 
activităţi sportive. Menţionează faptul că primăria mai are în stoc pe situaţii de urgenţă, 
100 de litri de motorină, şi nu vor exista probleme dacă vremea se va schimba. În 
legătură cu postul de şofer, acesta a fost scos la concurs pentru a lucra pe utilajele 
primăriei: tractor, buldoexcavator, camion. 
      După cum  se ştie,  domnul Ursu Irinel fiind şofer pe microbuzul şcolar, nu are 
timp să lucreze şi pe restul de utilaje din dotarea primăriei. Acest post nu a fost scos la 
concurs pentru cineva anume, se pot înscrie la concurs toate persoanele care 
îndeplinesc criteriile din anunţ, nefiind necesar să solicităm atestat. În legătură cu 
transformarea funcţiei din Statul de funcţii, aceasta a fost modificată pentru a da 
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posibilitatea de a putea participa la concurs  şi persoanele fără vechime în 
administraţia publică, persoane tinere care vor dori să muncească. 
       Domnul consilier Văcăroiu Marius-ion, ia cuvântul şi precizează faptul că nu 
înţelege, de  ce se mai fac angajări dacă tot nu sunt bani, această comună după cum 
bine se ştie este în cădere liberă, mediul privat este hărţuit şi nu prevăd un viitor al 
acestei comuni. Sincer nu mă simt în siguranţă ca om ce lucrează şi are o afacere în 
domeniul privat,  există în localitate comerţ ambulant, şi nu este corect deoarece eu 
plătesc taxe şi impozite pentru afacerea pe care o am. De asemenea dacă plătim 
anticipat anumite taxe nu este nici o problemă , dar dacă întârziem  noi trebuie să 
plătim penalităţi. Domnul consilier Văcăroiu Marius Ion, în încheiere, precizează că 
pentru comuna Bozioru trebuie făcută asfaltarea şi sistemul de apă trebuie remediat. 
      Domnul primar îi răspunde domnului consilier, precizând faptul că penalităţile la 
taxe şi impozite se percep doar dacă nu se plătesc până la sfârşitul anului. 
     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, 
    SPĂTARU Marian         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


