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 PROCES-VERBAL  
încheiat azi 13 martie 2020 cu ocazia desfășurării lucrărilor  
ședinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
 

     Încheiat astăzi 13.03.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Bozioru,  începând cu orele 8,30, convocat în conformitate cu Dispoziţia  
nr.22/06.03.2020, emisă de primarul comunei Bozioru, d-l  Grigore Valentin. 

     Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru. 
     La  şedinţă  participă  toţi cei 9  consilieri ai Consiliului local, domnul primar 

Grigore Valentin şi d-na Oprea Mirela, secretar general al UAT Bozioru. 
         Pe ordinea de zi a mai fost introdus un proiect de hotărâre, cu privire la 

alegerea preşedintelui de şedinţă începând cu luna aprilie 2020. 
Domnul  consilier Morogan Gheorghe, preşedinte de şedinţă, constată legalitatea 

începerii şedinţei şi da citire ordinei de zi, anunţată de către secretarul general al 
comunei Bozioru, conform prevederilor legale. 

Se solicită intervenţii la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
Nu sunt intervenţii, supus la vot este aprobat cu votul a 9 consilieri din totalul de  9 

prezenţi. 
Se dă citire ordinei de zi, anunţată cu invitaţie şi materialele aferente proiectelor de 

hotărâre de către secretarul general al comunei Bozioru, Oprea Mirela, conform 
prevederilor legale. 

Pe ordinea de zi dl. primar introduce Proiectul de hotărâre nr.12/2020 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă. 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre  privind:  revocare H.C.L. nr.7 privind aprobarea inchirierii 

prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul 
“Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău  
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

2.  Proiect de hotărâre  privind:  revocarea H.C.L. nr.47/23.12.2019 privind 
vânzarea unui teren proprietate privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 
Bozioru, judeţul Buzău înscris în cartea funciară  20259; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

3. Proiect de hotărâre  privind:  revocarea H.C.L. nr.49/23.12.2019 privind 
vânzarea unui teren proprietate privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 
Bozioru, judeţul Buzău înscris în cartea funciară  20260; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

     4. Proiect de hotărâre privind: însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere 
de dezlipire a unui teren situat în punctul ,,La alimentara”, sat Bozioru, localitatea 
Bozioru, jud. Buzău. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
     5. Proiect de hotărâre privind: alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 



 
 

          Supusă la vot  ordinea de zi este aprobată  cu 9  voturi ,,pentru” din totalul de 9 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
      Se trece  la punctul 1 din ordinea de zi : 
          Proiect de hotărâre  privind:  revocare H.C.L. nr.7 privind aprobarea inchirierii 
prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul 
“Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău . 
         Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 
         Se dă cuvântul doamnei secretar Oprea Mirela, să prezinte raportul de 
specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
         Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat. Doamna consilier Dincă 
Luisa îşi exprimă regretul că la nivelul comunei Bozioru, nu mai există farmacie, fapt 
care afectează în special populaţia  îmbătrânită şi speră ca în viitorul apropiat să se 
găsească o soluţie pentru deschiderea altei farmacii, cu o firmă mai serioasă,  care să 
nu-şi  închidă după câteva luni activitatea, aşa cum a proceda firma care a reziliat 
contractul anterior. 
         Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 
voturi ,,pentru”, -  contra din totalul de 9 consilieri prezenţi şi 9 în funcţie, adoptându-se 
Hotărârea nr.8/13.03.2020, privind revocare H.C.L. nr.7 privind aprobarea inchirierii 
prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul 
“Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău . 
 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : 
      Proiect de hotărâre  privind:  revocarea H.C.L. nr.47/23.12.2019 privind 
vânzarea unui teren proprietate privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 
Bozioru, judeţul Buzău înscris în cartea funciară  20259; 
      Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
      Se dă cuvântul domnului consilier Filipoiu Valerian să prezinte raportul de 
specialitate al compartimentului financiar contabil. 
      Se dă cuvântul doamnei secretar general - Oprea Mirela care prezintă avizul 
Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
      Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
      Domnul consilier Filipoiu Valerian, este de acord cu materialele prezentate, şi 
având în vedere adresa Prefecturii Buzău, care în urma controlului de legalitate a 
constat faptul că această hotărâre trebuie revocată, atunci şi noi, Consiliul Local  
trebuie să fim de acord cu  revocarea sa. 
           Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 
9 voturi ,,pentru”, -  contra din totalul de 9, prezenţi 9, adoptându-se Hotărârea 
nr.9/13.03.2020, privind revocarea H.C.L. nr.47/23.12.2019 privind vânzarea unui 
teren proprietate privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Bozioru, judeţul 
Buzău înscris în cartea funciară  20259; 
 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : 
      Proiect de hotărâre  privind:  revocarea H.C.L. nr.49/23.12.2019 privind 
vânzarea unui teren proprietate privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 
Bozioru, judeţul Buzău înscris în cartea funciară  20260; 
   Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
 
 



 
 
    Se dă cuvântul doamnei consilier Marcu Ilinca să prezinte raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate,  doamna secretar general - Oprea Mirela care 
prezintă avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
    Doamna consilier Marcu Ilinca, care este de acord cu acest proiect de hotărâre, dat 
fiind faptul în urma controlului de legalitate, această hotărâre încalcă prevederile 
legale. 
   Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 
voturi ,,pentru”, - ,, contra”,  din totalul de 9 consilieri prezenţi şi 9 în funcţie, adoptându-
se Hotărârea nr.10/13.03.2020, privind revocarea H.C.L. nr.49/23.12.2019 privind 
vânzarea unui teren proprietate privată a Unităţii Administrativ Teritoriale 
Comuna Bozioru, judeţul Buzău înscris în cartea funciară  20260; 
 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi : 
    Proiect de hotărâre privind: însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de 
dezlipire a unui teren situat în punctul ,,La alimentara”, sat Bozioru, localitatea 
Bozioru, jud. Buzău. 
      Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
     Doamna secretar general - Oprea Mirela care prezintă raportul de specialitate 
întocmit de Compartimentul agricol, taxe şi impozite locale, achiziţii publice şi  avizul 
Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
     Doamna consilier Jipa Lucia, cere permisiunea pentru a face câteva precizări în 
legătură cu acest proiect de hotărâre. 
     Este de acord cu proiectul de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în 
punctul ,,Alimentarea”  în suprafaţă de 376 m.p., aflat în domeniul privat, al UAT 
Bozioru. 
    Faptul că s-a reuşit dezmembrarea  acestui lot în două părţi , un lot de 195 m.p. şi 
celălalt în 181 m.p., este un lucru bun, mai ales că acest teren este închiriat către două 
societăţi comerciale, Consiliul local ar trebui să-şi însuşească documentaţia cu 
propunerea de dezlipire a terenului situal în satul Bozioru, la punctul ,,Alimentarea” 
conform Cărţii funciare nr.20246 şi Referatului  de admitere (dezmembrare imobil) 
nr.37218/29.03.2019 emis de Oficiul de şi Publicitate Imobiliară Buzău.  
  Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 
voturi ,,pentru”, - ,, contra”,  din totalul de 9  consilieri prezenţi  şi 9 în funcţie, adoptându-
se Hotărârea nr.11/13.03.2020, privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu 
propunere de dezlipire a unui teren situat în punctul ,,La alimentara”, sat Bozioru, 
localitatea Bozioru, jud. Buzău. 
 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: 
    Proiect de hotărâre privind : alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local. 
      Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
     Se dă cuvântul doamnei secretar general - Oprea Mirela care prezintă raportul 
compartimentului de specialitate şi  avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, date în termenul legal. 
       Domnul preşedinte de şedinţă, invită consilierii să facă propuneri pentru alegerea 
preşedintele de şedinţă pe o perioadă de trei luni aprilie – iunie 2020, 
        Doamna consilier Marcu Ilinca, propune ca preşedinte de şedinţă pentru 
următoarele trei luni, pe domnul consilier Spătaru Marian. 
        Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 
voturi ,,pentru”, - ,, contra”,  din totalul de 9 consilieri prezenţi şi  9 în funcţie, adoptându- 
 



 
 
se Hotărârea nr.12/13.03.2020, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local. 
     Întrucât problemele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă 
declară lucrările şedinţei închise. 
     Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
     Preşedinte de şedinţă,                                       Secretar general comună, 
     MOROGAN Gheorghe,                                              OPREA Mirela 
 
       ……………………                                                     ………………… 
 


