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 PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 15 aprilie 2020 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

 
 
           Încheiat astăzi 15.04.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei <<ordinare>> a 
Consiliului Local Bozioru,  începând cu orele 9,00, convocat în conformitate cu 
Dispoziţia  nr.38/09.04.2020, 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. 

Domnul  consilier Spătaru Marian, 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 consilieri. 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru;   
 Iniţiator : primar Grigore Valentin 
2. Proiect de hotărâre  privind:  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Bozioru, judetul Buzău în anul 2020. 
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: aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru;   
    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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.  
      Domnul consilier Filipoiu Valerian, precizează faptul că era absolut necesar 
revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului, având în vedere modificările legislative din ultima perioadă şi  faptul că 
acest regulament nu a mai fost revizuit de mulţi ani şi datorită faptului că primăria  



 
 
Bozioru timp de 2 ani de zile nu a avut secretar, până în luna octombrie 2019, când 
acest post a fost ocupat prin concurs.  
    Este de acord cu proiectul de hotărâre iniţiat de către dl. primar. Grigore Valentin. 
    Doamna consilier Jipa Lucia, apreciază materialul prezentat şi precizează că acest 
regulament este unul destul de amplu şi şi cuprinde atribuţiile tuturor 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.   
   Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” 
și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se  Hotărârea  nr. 13 din 15 aprilie 2020. 
 
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
    Proiect de hotărâre  privind:  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Bozioru, judetul Buzău în anul 2020. 
 
        Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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 Marcu Ilinca întreabă în ce procent s-au majorat salariile. 
       Domnul primar Grigore Valentin, îi răspunde doamnei Consilier Marcu Ilinca, 
informâd totodată şi ceilalţi consilieri, că salariile angajaţilor s-au majorat cu 1/3  din 
salariul raportat în luna decembrie 2019, în procent cuprins între 7-10%. 
          Doamna consilier Marcu Ilinca, este de acord cu proiectul de hotărâre iniţiat şi 
doreşte ca pe viitor să se aibă în vedere şi majorarea indemnizaţiei de consilier dacă  se 
poate şi sunt banii necesari în buget. 
               
               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.14/15.04.2020, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul 
Buzău în anul 2020. 
 
     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, 
       SPĂTARU Marian,                                                       OPREA Mirela 
 
          ……………………                                                             ………………… 


