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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.09.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei
ordinare a Consiliului Local Bozioru,
începând cu orele 9,00,
convocat în conformitate cu Dispoziţia nr.101/15.09.2020, emisă de
primarul comunei Bozioru, d-l. Grigore Valentin.
Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei
Bozioru.
La şedinţă participă 7 consilieri ai Consiliului local din 9
consilieri în functie, domnul primar Grigore Valentin, d-na Oprea
Mirela - secretar general al comunei Bozioru,
Se solicita interventii la Procesul verbal al sedintei anterioare.
Nu sunt intervenţii, supus la vot este aprobat cu votul a 7
consilieri prezenti din totalul de 9 consilieri în functie.
Preşedintele de şedinţă, constată legalitatea începerii şedinţei şi
da citire ordinei de zi anunţată cu invitaţie şi materialele aferente
proiectelelor 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: rectificarea bugetului local pe
anul 2020.
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi ,,pentru”
din totalul de 7 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se trece la punctul înscris pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind: rectificarea
Bugetului local
pentru anul 2020;
Doamna consilier Marcu Ilinca, preşedinte de şedinţă ,dă
cuvântul domnului contabil Chircu Ortensiu sa prezinte raportul de
specialitate la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2020.
Domnul contabil, Chircu Ortensiu da citire Raportului de
specialitate, după care solicita interventia consilierilor daca au sau nu
întrebări de adresat.

Nu a fost nici o interventie drept pentru care preşedintele de sedinta
da cuvantul initiatorului proiectului de hotărâre, domnul primar
Grigore Valentin, să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de
hotărâre sus menţionat.
Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.
Domnul primar precizează faptul că aceşti bani prevăzuţi în
rectificarea bugetară în sumă 250.000 lei, vor fi folosiţi de către noul
Consiliu local pentru reabilitarea Drumului comunal 78 de la Ulmet
şi pentru reabilitarea sistemului centralizat de apă.
Domnul consilier Spătaru Marian, întreabă care mai este situaţia
cu privire la preluarea sistemului de alimentare cu apă de către
Compania de apă, dacă pentru activitatea prestată în ziua de 20
septembrie, şoferul primăriei, domnul Mirică Valentin a avut foaie de
parcurs.
Înscrisă la cuvânt doamna consilier Dincă Luisa, este de acord cu
rectificarea bugetară, şi a pus problema şcolii, de ce nu sunt lăsaţi
părinţii cu copii în curtea şcolii şi nu i se pare normal că pentru 2 copii
s-a prelungit cursa microbuzului şcolar şi reclamă faptul că nu a fost
invitată la şedinţa Consiliului de administraţie a Scolii, deşi este
reprezentantă din partea părinţilor.
Doamna preşedinte de şedinţă, întrabă dacă mai doreşte cineva să
ia cuvântul.
Nu mai există intervenţii, după care ia cuvântul domnul primar
pentru a răspunde întrebărilor ce i-au fost adresate.
Acesta, răspunde interpelării domnului Spătaru Marian, şi
precizează faptul că cei de la compania de apă judeţeană nu doresc să
preia sistemul centralizat de apă de la Bozioru, iar pentru primărie
acest lucru nu este tocmai plăcut deoarece sunt defecţiuni multe şi se
cheltuiesc foarte mulţi bani pentru întreţinere. Referitor la activitatea
prestată de şoferul instituţiei, domnul Mirică Valentin, în ziua de 20
septembrie, vă asigur că există foaie de parcurs şi se poate verifica.
De asemenea răspunde doamnei consilier, Dincă Luisa, şi o
îndrumă să se adreseze domnului Director al Şcolii Bozioru, dar, dată
fiind situaţia actuală, cu privire la infecţia cu SARS COV 2, trebuiesc
luate măsuri de precauţie, iar aceste măsuri au fost luate în condiţiile
legii şi trebuiesc respectate.
În încheiere, domnul primar, mulţumeşte Consiliului Local
pentru activitatea prestată în cei 4 ani de mandat , aceasta fiind
ultima şedinţă a Consiliului local în actuala formulă.
Nemaifiind nici o intervenţie supus la vot proiectul de hotărâre a
fost aprobat cu 7 voturi ,,pentru”, - contra din totalul de 9 consilieri in
functie, prezenţi 7, adoptându-se Hotărârea nr.28/21.09.2020,
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.

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,
MARCU Ilinca,
……………………

Secretar general comuna,
OPREA Mirela
……………………….

