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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  17 ianuarie  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 17 ianuarie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.1/11.01.2022, 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 şi  secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA. 

Din partea cetăţenilor participă la şedinţă doamna Şerban Simona. 
Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 

Buduianu Marian, 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 aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ  
preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul comunei Bozioru, judeţul 
Buzău;  Iniţiator: primar Grigore Valentin 

  3.Proiect de hotărâre: privind  stabilirea locației de depozitare provizorie a 

deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, județul Buzău; Iniţiator: primar 

Grigore Valentin 

  4. Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului asupra activității 
asistenților personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al 
anului 2021; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

   5. Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului primarului comunei 
Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale pe anul 2021; Iniţiator : primar Grigore Valentin  
   6.Alte probleme ale activității curente. 

 

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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     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: Proiect de hotărâre: privind aprobarea reţelei unităţilor 

de învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul comunei 

Bozioru, judeţul Buzău;    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.  
Pentru anul şcolar 2022-2023, unitatea de învăţământ de la Fişici se va desfiinţa, 

după cum v-am prezentat în proiectul de hotărâre. Am institat la Înspectoratul Şcolar 
Judeţean Buzău, să menţinem Şcoala primară de la Fişici, dar este imposibil de 
menţinut, în condiţiile în care din toamnă, la Şcola Fişici se vor înscrie doar 3 copii. În 
lege se precizează , că o unitate de învăţământ, poate poate funcţiona, cu un număr 
minim de 8 copii. În aceste condiţii începând cu anul şcolar 2022-2023, Şcoala Fişici 
îşi va închide porţile. Păcat de această unitate de învăţământ şi de investiile făcute în 
această clădire. 

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. 1 din 17.01.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind  stabilirea locației de depozitare provizorie a 

deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, județul Buzău; 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. 2 din 17.01.2022. 

După cum bine ştiţi, în urma controlului de la Garda de mediu, a trebuit să 
iniţiem acest proiect de hotărâre pentru a stabili cele trei rampe temporare, pentru 
depozitarea  provizorie a deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru. 

La nivelul judeţului Buzău, în localitatea Verneşti, există o societate, care 
dispune de un concasor mare şi care reciclează aceste materiale rezultate din 
demolări, transformându-le în nisip. 

Pentru acest tip de deşeu am stabilit o suprafaţă de teren, de 255 m.p. în zona 
,,La Tarzan”, pentru depozitarea provizorie  a deşeurilor, teren ce aparţine domeniului 
public al comunei, pentru care avem şi Carte funciară, pe care am denumit-o Rampa 
3. 
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Pentru deşeurile periculoase, cum ar fi spray, am stabilit un depozit provizoriu, în 
magazia primăriei, unde vom depozita inclusiv deseuri din lemn, saltele, mobile, etc., 
denumită Rampa 2. 

 
Rampa 1, a fost stabilită tot pe domeniul public, în spatele garajului primăriei, 

unde avem 4 ţarcuri pentru depozitare temporară a deşeurilor de la populaţie, pentru 
carton şi hârtie, plastic, sticlă şi fier. 

Domnul consilier Spătaru Marian îi solicită domnului primar să încheie contracte  
pentru salubritate cu societăţile comerciale. Domnul Primar îl invită contabilul 
unităţii, domnul Chircu Ortensiu, să îi citească domnului consilier Spătaru Marian, 
cadrul legal din Legea salubrizării, unde se precizează că aceasta este taxă locală şi se 
plăteşte ca atare, fără a avea contract. Domnul contabil dă citire cadrului legal din 
legea salubrizării, lămurind astfel acest aspect. 

Doamna Şerban Simona intervine şi spune că există totuşi o neconcordanţă aici, 
putându-se încheia contract de salubrizare cu persoanele juridice şi dă citire din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006. 

Domnul contabil, precizează că în cazul primăriei Bozioru s-a hotărât de către 
Consiliul local,  să se instituie taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază 
individual fără contract. 
      Domnul consilier Spătaru Marian, propune domnului primar, să se trimită către 
toţi cetăţenii care si-au făcut vize de flotant  în comuna Bozioru, înştiinţări  pentru 
plata taxei de salubrizare, pentru a aduce venit la bugetul local. 

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților 

personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2021; 
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. 3 din 17.01.2022. 

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu 

privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe 
anul 2021; 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. 4 din 17 ianuarie 2022. 

 
Domnul preşedinte de şedinţă, invită pe domnii consilieri, să îşi prezinte, pe rând 

rapoartele de activitate pentru anul 2021. 
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Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente. 

 

 

Se înscrie la cuvânt doamna consilier Jipa Lucia, care precizează că a fost de 
acord cu toate materialele prezentate, cu toate că este dureros când vezi că şcolile se 
desfiinţează. Acum 40 de ani când am venit eu la Bozioru, şcoala Fişici avea clase 
paralele. Nici la centru situaţia nu stă prea bine, cât de curând Bozioru va fi un sat 
de vacanţă. Dacă s-ar putea pentru viitor, în localul şcolii  de la Geambaşi  să se facă 
un cămin de bătrâni, să se dea o utilitate localurilor goale. Aşa poate s-ar crea şi 
unele locuri de muncă. Problema cu gunoaiele a fost şi  şi va fi o problemă. Poate că 
va exista o soluţie, dar este foarte multă birocraţie  şi multe cerinţe pentru înfiinţarea 
unui serviciu de salubrizare, tot să nu poţi face nimic. 

Domnul primar precizează  că în anul 2014 a avut loc o negociere cu Părintele 
Milea, pentru aşezăminte sociale, la Şcoala de la Scăeni şi Izvoarele, dar acesta între 
timp a găsit o altă locaţie, fosta unitate de tancuri din Mizil.  

Următorul înscris la cuvânt , domnul consilier Văcăroiu Marius, care îi dă 
dreptate doamnei consilier Jipa Lucia, precum în comuna Bozioru se vede 
depopularea, acesta fiind rezultatul lipsei investiţiilor în localitate, faptul că nu s-au 
găsit investitori care să ţină tineretul pe loc, care să îşi întemeieze familii pentru a 
popula comuna.Din punctul dânsului de vedere comuna Bozioru este în decădere  şi 
nu văd nici o soluţie.         

În legătură cu cu salubritatea, rămân la părerea că trebuie făcut un serviciu de 
salubrizare, împreună cu Brăeşti, Odăile şi Cozieni, şi nu ştiu de ce nu se poate. Am 
o obiecţie privind starea socială şi de mediu a comunei, rog ca drumurile către 
Vestigiile Rupestre să fie întreţinute foarte bine, iar cetăţenii care au casele pe acest 
drum principal să îşi facă curat pe şanţul din faţa curţilor. Vreau să vă aduc la 
cunoştinţă că indicatoarele de pe traseu nu sunt bine prinse, când bate vântul  se 
îndoaie de la jumătate, şi dacă se poate rezolva cu indicatorul acela către Mănăstire, 
să fie pus alt indicator către Vestigiile Rupestre. Ar trebui curăţate şanţurile pe 
drumul către Nucu, care duc către Vestigiile Rupestre. 

Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier Spătaru Marian, care 
precizează deasemenea că a fost de acord cu toate proiectele de hotărâre, dar sunt 
nemulţumit de faptul că  am solicitat  domnului viceprimar, în trei şedinţe , să – mi 
prezinte şi mie referatele de necesitate care au stat la baza achiziţionării  lămpilor 
pentru iluminatul public, cu reparaţii cu tot. Aş fi vrut să văd recepţiile la cele două 
fântâni din satul Ulmet. 

Domnul primar intervine şi îl invită pe  domnului consilier Spătaru,  să rămână 
după şedinţă şi îi va prezenta cele solicitate. 

Domnul consilier Spătaru, întreabă de de ce nu s-a luat nici o iniţiativă cu 
societatea agricolă TRITIPAN, care nu a dat oamenilor diferenţa de 200 kg cereale, 
din anul 2020, aşa cum au dat celelalte societăţi agricole, în condiţiile în care 
Primăria, le-a oferit cu titlu gratuit acel spaţiu pentru depozitarea cerealelor pentru 
cetăţeni. Cred că s-ar fi putut discuta acest aspect. De asemenea văd din nou utilaje  
în curtea fostului CAP, nu ştiu care este rolul lor, dacă au sau nu contract. Ar fi bine 
să ni se prezinte şi nouă situaţia, dacă suntem sau nu de acord, bineânteles că am fi 
de acord, dar să ştim cum stă situaţia. 

Mai am o problemă, în legătură cu terenul de sport, la cine să ne adresăm când 
vrem să jucăm  sâmbăta şi dumineca. 

Domnul primar îi răspunde domnului consilier, precizând că acele utilaje din 
curtea primăriei, au existat şi pe timpul când era dumnealui viceprimar, şi ştie foarte 
bine  de ce se află acolo. În legătură cu terenul de sport cine doreşte să joace 
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sambăta  sau dumineca, vom stabili de vineri programul si vom da numărul de 
telefon al persoanei care se ocupă de supravegherea terenului de sport, pentru a veni 
să  

 
 
deschidă, pentru a se putea efectua activităţi sportive, bineînţeles contra cost 

cum am stabilit în  şedinţa de Consiliu local. 
Referitor la societatea agricolă TRITIPAN, nu ştiu dacă este treaba primarului să  

spună câte cereale să le dea oamenilor sau cât au dat celelate societăţi, probabil că 
este stipulat în contract. 

Domnul Spătaru intervine şi îl informează pe domnul primar că cetăţenii au făcut 
contract cu societatea agricolă Tritipan, dar că nu au un exemplar din contract asa 
cum ar fi normal, avem doar acte adiţionale la contract. Oamenii nu ştiu ce prevăd 
acele contracte. 

Domnul primar spune că o să aibă o discuţie cu doamna de la societatea 
Tritipan, să vedem  ce va spune şi dacă o să dea acea diferenţă de cereale şi care este 
situaţia cu acele contracte. 

Acum vreau să răspund referitor la aceste utilaje care se află în curtea primăriei, 
aparţin societăţii KEYBOARD din Râmnicu Sărat, care a câştigat licitaţia de 
deszăpezire pe zona noastră, de la Săpoca şi până la Brătileşti. În momentul în care a 
participat la licitaţie, a trebuit să prezinte un contract de de închiriere, pentru un 
spaţiu necesar pentru parcarea utilajelor. A venit la Primăria Bozioru şi i-am făcut 
un contract de comodat. Această firmă,  pentru că le-am dat spaţiu pentru parcarea 
utilajelor de deszăpezire, ne-au adus  gratuit şi în iarna trecută şi în această iarnă 
nisip cu sare.  

Domnul primar îl informează pe domnul Spătaru, că mâine şi poimâine vom avea 
la lucru,  firma care se ocupă  ridicarea perdelor luminoase de pe stâlpi, iar 
dumneavoastră v-aţi exprimat dorinţa să faceţi parte benevol, din comisia de recepţie 
a lucrărilor, drept pentru care vă invităm în teren, alături de dumnealor. 

Doamna Şerban Simona locuitor al comunei Bozioru şi  participant la şedinţa 
publică Consiliului local, solicită să ia cuvântul, şi  îşi exprimă nemulţumirea, cu 
privire la gradul de pregătire al unor profesorii şi învăţători, fiind o problemă a celor 
care doresc să se stabilească în comuna Bozioru şi care au copii. De această situaţie 
m-am lovit şi eu, şi după cum văd că funcţionează lucrurile, metodologia de predare  
este învechită şi cred că ar trebui să se investească în cadrele didactice. Există atâtea 
programe şi cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice. Aş dori să ştiu dacă 
Şcoala Bozioru, s-a înscris în programul de investiţii PNDR, pentru educaţie, ce a 
avut termen 17 ianuarie 2022, şi dacă urmează să se implementeze proiecte. 

Aş mai dori dacă puteţi să imi spuneţi în ce stadiu sunt următoarele: 
cadastrarea, lucrarea privind bazinul de la Râu şi în ce stadiu se află proiectul  de 
asfaltare. 

Domnul primar îi răspunde doamnei Şerban, în legătură cu proiectele pentru 
Şcoala Bozioru, că a discutat cu domnul Director şi încercă să facem un proiect  
pentru un afterschool şi poate o să şi primească finanţare. În legătură cu profesorii şi 
învăţătorii care activează la Scoala Bozioru, nu contest ce spuneţi, că ar trebui să se 
investească în cadrele didactice, dar totodată eu zic să fim mulţumiţi că  totuşi avem 
profesori, deoarece în anul şcolar 2020-2021 ne-am confruntam cu situaţia în care 
nu se găsea profesor de matematică, care să vină la Bozioru. Cei tineri nu vor să vină 
la Bozioru, să facă naveta, doar pentru câteva ore. 

In legătură cu cadastrarea, suntem în termenul contractual, şi am mai solicitat la 
OCPI, încă 160.000 lei, acest lucru însemnând că vom cadastra cel puţin 50% din 
localitate, iar cu bazinul de Râu suntem în clauzele contractuale, dar firma 
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contractantă s-a mişcat foarte greu. Am avut promisiunea că pe 25 decembrie 2021, 
cei din zona Râu şi romii vor avea apă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Cu drumul 
DC 85 şi DC 89 pot să vă spun că până în acest moment, nu am fost chemaţi la 
minister pentru clarificări, când o să ne cheme  o să vă informez. 

 
 

                     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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