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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.02.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului
Local Bozioru, începând cu orele 10,00, convocat în conformitate cu Dispoziţia
nr.17/14.02.2020, 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 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.
Se dă citire ordinei de zi, anunţată cu invitaţie şi materialele aferente proiectulelor de
hotărâre de către secretarul general al comunei Bozioru, Oprea Mirela, conform
prevederilor legale.
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind: privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind: aprobarea Programului anual de achiziţii publice la
nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău pentru anul 2020;
3. Proiect de hotărâre 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;
4. Diverse : -Analizarea cererii domnului Văcăroiu Marius Ion;
- Cererea de acordare a unui ajutor de urgenţă pentru Dragomir Florin.
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 :

1. Proiect de hotărâre privind: privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2020;
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 al
compartimentului financiar contabil, impozite şi taxe locale, achiziţii publice, şi avizul
Comisiilor de specialitate date în termenul legal.
Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat. Doamna consilier Dincă
Luisa precizează faptul că bugetul acestui an este unul nu foarte generos dar este
satisfăcător, şi apreciază faptul că bugetul a fost elaborat cu multă responsabilitate, aşa cum
reiese din anexele la proiectul de hotărâre.
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.5/21.02.2020, privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2020;
Se trece la punctul 2.
2. Proiect de hotărâre privind: aprobarea Programului anual de achiziţii publice la
nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău pentru anul 2020.
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 Buduianu Marian 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 Buduianu Marian, este de acord cu materialele prezentate, cu anexa
privind Programul de achiziţii publice, în care sunt prevăzute toate materialele necesare
funcţionării instituţiei în anul 2020.
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.6/21.02.2020, aprobarea Programului anual de achiziţii publice la
nivelul comunei
Bozioru, judeţul Buzău pentru anul 2020.
Se trece la punctul 3.
3. Proiect de hotărâre 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 consilier Marcu Ilinca să prezinte raportul de specialitate al
compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe locale, achiziţii publice.

Se dă cuvântul doamnei secretar general - Oprea Mirela care prezintă avizul Comisiilor
de specialitate date în termenul legal.
Se dă cuvântul doamnei consilier Marcu Ilinca, care este de acord cu aprobarea
închirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul
“Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău.
Din punct de vedere financiar închirierea va genera venituri suplimentare la bugetul local
prin încasarea chiriei aferente bunului imobil.
Este de acord cu preţul de pornire al licitaţiei pentru stabilirea chiriei lunare şi
menţionează faptul că preţul minim de 149, 5 lei/ lună prevăzut în documentaţia tehnică
este unul bun.
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.7/21.02.2020,
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 4.
4. Diverse : -Analizarea cererii domnului Văcăroiu Marius Ion;
- Cererea de acordare a unui ajutor de urgenţă pentru Dragomir Florin.
Înscrişi la cuvânt domnii Spătaru Marian – viceprimar şi Filipoiu Valerian - consilier,
au consemnat următoarele opinii:
- Domnul viceprimar Spătaru Marian este de acord cu materialele prezentate şi îşi
exprimă opinia cu privire la cererea domnului Văcăroiu Marius Ion, administrator al
SC DAMAR SRL, nefiind de acord cu cererea acestuia de decontare a facturii
prezentate ca urmare a cheltuielilor făcute la imobilul închiriat, deoarece în contractul
de închiriere nu sunt prevăzute asemenea clauze. Referitor la cererea domnului
Dragomir Dumitru, prin care solicită un ajutor de urgenţă, pentru a face anumite
analize medicale, este de acord, invocând faptul că familia acestuia nu are posibilităţi
materiale pentru a face aceste analize medicale, ce i-au fost recomandate de medic în
baza documentelor depuse odată cu cererea.
- Domnul consilier Filipoiu Valerian, este de acord cu toate materialele prezentate pe
ordinea de zi. Referitor la cererea domnului Văcăroiu Marius care solicită decontarea
sumei de 5.202 lei, constând în reparaţii făcute la interiorul şi exteriorul spaţiului
clădire Magazin sătesc din satul Scăieni, nu este de acord, întrucât prevederile
Contractul de închiriere nu stipulează că se pot face reparaţii în exteriorul spaţiului,
iar în interior este obligaţia chiriaşului să facă lucrările de întreţinere.
Referitor la ajutorul de urgenţă, solicitat de domnul Dragomir Florin, este de acord.
Nemaifiind nici o intervenţie, domnul preşedinte de şedinţă, Morogan Ghorghe,
supune la vot :
- cererea domnului Văcăroiu Marius-Ion de la punctul 4 de pe ordinea de zi, care a
fost respinsă cu 9 voturi ,,împotriva” din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9
consilieri în funcţie.

- cererea domnului Dragomir Florin, de la punctul 4 de pe ordinea de zi, care a
fost aprobată cu 9 voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri
în funcţie.
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,
MOROGAN Gheorghe,
……………………

Secretar general,
OPREA Mirela
…………………

