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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi 21 decembrie  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor 
ședinţei <<ordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 900 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

Bozioru. 
Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> 

pentru data de 21 decembrie 2021, ora 900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.156/15.12.2021, 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 doamna 

Mirică Maria-Nicoleta, 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 înfiinţarea Serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

  3.Proiect de hotărâre: privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, a  

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru  anul fiscal 2022; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

  4. Proiect de hotărâre: privind aprobarea  Programului anual de achiziţii 
publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 2022; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

  5. Proiect de hotărâre: privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 

2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

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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   6. Proiect de hotărâre: privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI 
SAU ACŢIUNI  DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022” beneficiarilor de ajutor 
social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin  

   7. Proiect de hotărâre: privind numirea pentru anul şcolar 2021-2022 a 
reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri în Consiliul de 
Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de 
învăţământ preuniversitar; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

   8. 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 2022; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 

            9. Proiect de hotărâre: privind  modificarea Organigramei şi a  Statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul 
Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

     10.Proiect de hotărâre: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 
perioadă de 3 luni ianuarie  – martie 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin    

   11.Alte probleme ale activității curente. 

     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:  privind  privind înfiinţarea Serviciului specializat 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Bozioru, județul 

Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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.  

Domnul primar precizează faptul că în urma unui control de la Inspectoratul de 
poliţie Buzău şi Direcţia Sanitar Veterinară Buzău, s-a încheiat un Proces-Verbal 
înregistrat la nr.2.912/20.10.2021 , prin care ne-a fost adusă la cunoştinţă 
prevederile OUG nr.155/2001  privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân şi faptul că avem obligaţia să înfiinţăm un serviciu specializat în acest 
scop, în termen de 90 de zile. Acest serviciu poate funcţiona ca un serviciu de sine 
stătător, sau cu atribuţii delegate, unei societăţi specializate, în strângerea câinilor 
fără stăpân. 

Primăria Bozioru, va delega acest serviciu, către o firmă specializată. La acest 
moment avem o ofertă de la firmă din Focşani, dar la îndrumarea celor de la Poliţie şi 
DSV Buzău, vom căuta o firmă din Buzău, deoarece Poliţia şi DSV-ul nu au 
competente de control pe teritoriul altui judeţ, pentru a verifica unde ajung aceşti 
câini. Au fost semnalate anumite probleme cu aceste firme specializate de prindere a 
câinilor fără stăpân, şi anume faptul că firma respectivă, ridică câinii fără stăpân de la 
Bozioru şi le dă drumu la Cozieni, îi ridică de la Cozieni şi le dă drumu la Pârscov. De 
aceea trebuie să încheiem contract de delegare cu o firmă din judeţul Buzău. 

 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. 38 din 21 decembrie  2021. 
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Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, a  

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru  anul fiscal 2022; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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.  

Domnul primar precizează faptul că anul acesta nu a crescut taxele şi impozitele 
locale, ele fiind idexate conform legii, în luna aprilie, cu rata inflaţiei de 2,6%, şi aici 
mă refer la impozitele pe clădiri, terenuri, maşini, etc., în schimb vă propun mărirea 
următoarelor taxe locale: 

- taxa la Trovanţi o majorăm de la 5 la 10 lei pentru adulţi, şi de la 3 la 5 lei 
pentru elevi, studenţi şi pensionari; 

- taxa la Muzeul Formelor o majorăm de la 3 la 5 lei pentru adulţi şi de 2 la 3 lei 
pentru elevi, studenţi şi pensionari; 

- introducerea taxei pentru parcarea de la Ulmet de 5 lei/zi; 
- introducerea taxei pentru  desfăşurare de activităţi sportive, pe terenul de 

agrement multisport Bozioru = 20 lei/oră; 
   - pentru Serviciul public de salubrizare  se majorează de la 5,00 lei la   7,50 

lei/persoană, dar nu va depăşi un număr de 4 persoane, diminuarea de la 70,00 la 
50,00 lei/lună/agent economic şi majorarea de la 50 lei a  taxei anuale la  100,00 
lei/an pentru deţinătorii caselor de vacanţă, pentru colectarea gunoiului menajer; 

     - taxa pentru închirierea utilajelor s-a stabilit astfel: Camion MAN 7,5 tone = 
10,00 lei/km; Buldo excavator TEREX  = 150,00 lei/h; Tractor DT 448 = 70,00 lei/h; 
Cilindru compactor = 100,00 lei/h. 

După cum aţi observat ne-am gandit să instituim o taxă  la baza sportivă. Dacă aţi 
folosit o bază sportivă din oraş, aţi văzut că taxa este undeva între 60 -70 lei/oră, iar 
noi ne-am gândit la o taxă de 20 lei/oră. 

Domnul consilier Spătaru Marian întreabă dacă această taxă se aplică şi 
localnicilor. 

Domnul primar îi răspunde,  că taxa se aplică şi pentru localnici. 
Domnul consilier Spătaru, precizează că or să vină alte persoane, din alte părţi să 

joace, iar eu nu aş fi luat de la localnici nici un leu.  
Domnul consilier Văcăroiu Marius, întreabă dacă joacă o echipă de fotbal, tot 

aceasta este taxa de 20 lei pe grup sau pe persoană? 
Domnul primar a precizat că indiferent de numărul celor care joacă pe teren taxa va 

de 20 lei/oră/grup, nu individual. Dacă joacă o echipă de fotbal se plăteşte  20 lei pe 
grup, dacă joacă o singură persoană, plăteşte 20 lei/oră. 

Domnul consilier Spătaru, precizează că nu este de acord ca localnicii să plătească 
taxă pentru terenul de sport, iar domnul primar îl întreabă dacă  o să vină dumnealui 
să dea cu mătura pe teren. 

Domnul Spătaru, îi răspunde domnului primar, că pentru baza sportivă a angajat 
doi oameni să se ocupe de acest lucru, văd că cereţi bani continuu, dar nu oferiţi 
nimic. 

Domnul primar precizează că de mâine, terenul va fi operaţional, deoarece vom avea 
control de Centrul Operaţional Constanţa pentru verificarea şi darea în folosinţă a 
obiectivului. După cu ştiţi am fost verificaţi şi OJFIR şi nu s-a găsit nimic în neregulă. 
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De asemenea, am decis să majorăm taxa pentru salubritate pentru persoane fizice 
de la 5 lei la 7,5 lei /persoană, dar nu mai mult de 4 persoane,  pentru agenţii 
economici vom diminua de la 70 lei/lună la 50 lei/ lună , iar pentru casele de vacanţă 
vom majora de la 50 la 100 lei/an. Vă rog să mă credeţi că este cea mai delicată 
problemă, ridicarea gunoiului menajer,suntem sufocaţi de gunoaie toate localităţile, 
nu numai Bozioru. La intâlnirea pe care am avut-o la judeţ, eu am propus modificarea 
legii, să ni se dea voie să plătim şi din bugetul local, deoarece la un moment dat, ne 
vom sufoca şi nu vom mai avea de unde să plătim. Noi am colaborat cu ROMPREST, şi 
am colaborat destul de bine, dar se pare că îşi vor încheia activitatea pe raza judeţului 
Buzău, deoarece principalul lor beneficiar era comuna Berca, care a reziliat contractul 
cu ROMPREST, pentru că şi-au făcut serviciu de salubritate, fiind o comună mare cu 
8000 de locuitori. Singura societate din Buzău pe salubritate este RER, care au 
preţuri duble faţă de ROMPREST. Noi încasăm de la populaţie în jur de 1900 lei/lună, 
iar o singură maşină de gunoi ne costă 5400 lei. Gândiţivă de unde plătim diferenţa de 
bani, o plătim din bugetul local, dar nu este legal, legea spune în felul următor, 
plăteşti din bugertul local dar până sfârşitul anului financiar, reîntregeşti suma, de la 
populaţie. Este o problemă foarte gravă, deoarece de la populaţie nu avem de unde. 

Domnul consilier Spătaru Marian, intervine şi precizează, că nu este de acord cu  
majorarea taxei la gunoi, deoarece nici cu 7,5 lei cu acoperim cheltuielile care sunt, şi 
atunci pentru ce să majorăm taxa la gunoi. Ar trbui făcute şedinte de conştientizare, 
pe sate, si explicat oamenilor, că primăria a primit amendă, că ar trbui să colecteze 
selectiv gunoiul, deoarece aşa se cere. 

Domnul primar revine la cuvânt, precizând că s-a majorat după cum s-a observat şi 
taxa pentru închirierea utilajelor din dotarea primăriei, ca urmare a scumpirii 
carburantului. 

Domnul consilier Văcăroiu il întreabă pe domnul primar, dacă cilindrul compactor 
mai funcţionează, iar acesta îi răspunde că deocamdată nu funcţionează. Domnul 
consilier Văcăroiu precizează, poate până la primăvară , se va repara, să fie funcţional.  

Domnul consilier Spătaru Marian intervine şi precizează faptul că pe vremea când 
era viceprimar, s-a bătut atâta drum până la Suceava, de am luat acest camion, şi văd 
că a ajuns, într-o stare jalnică de degradare, de ţi-e ruşine să te uiţi la el. Mai 
atrăgeţile atenţia domnule primar, că s-au dat atâţia bani, păcat de ele, să fie mai 
atenţi, când stau de taie frunză la câini, să ia cârpă, să mai şteargă, să mai spele. 
Domnule viceprimar, mai luaţii la întrebări, atrăgeţile atenţia, să fie mai responsabili. 

   Domnul primar iî răspunde domnului consilier, dându-i  dreptate, era ţiplă 
camionul când l-am adus. Pe domnul Florentin unde îl trimitem, avem numai 
nemulţumiri la adresa dânsului. De câte ori le-am zis eu, la sfârşitul programului, să 
dea cu o cârpă pe parbriz, fă un pic de curăţenie în interior, dar degeaba. 

Domnul Spătaru intervine  îi zice domnului viceprimar, că aceasta este treaba 
dânsului, să îi responsabilizeze, să stea pe lângă ei şi să îi pună la treabă, să îi 
motivaţi cumva, fără să te superi pe mine. 

Domnul consilier Văcăroiu întrebă dacă funcţionează cilidru compactor. 
Domnul primar îi răspunde că momentan nu funcţionează, iar domnul Văcăroiu 

speră ca până la primăvară să fie reparat. 
De asemenea, domnul consilier Spătaru precizează că ar fi bine dacă s-ar putea 

repara. 
În legătură cu programul anual al lucrărilor la Legea 416, anul acesta nu am văzut 

pe nimeni de ajutorul social, pe o uliţă sătească în satul Bozioru sau Izvoarele, decât 
pe la gunoaie şi atât. Nu se intervine deloc pe uliţele astea săteşti, măcar cu roabă de 
nisip, absolut nimic, domnule vice  nu te-am văzut cu ei, vă rog un pic de atenţie şi 
aici. 
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Domnul primar precizează, că toate aceste taxe, pe vi le-am propus, va fi venit la 
bugetul local. Nu am o evidenţă clară acum dar vreau să vă spun am încasat anul 
trecut  aproximativ 80 de mii de lei, numai sâmbăta şi dumineca. Dacă am încasa şi 
în cursul săptămânii, sunt convins că s-ar dubla încasările. Banii se vor regăsi tot 
acolo, cu propuneţi şi dumneavoastră, cu canapele, cu foişoare. Cel mai important la 
Ulmet este asfaltul, şi sperăm să reuşim, să facem şanţuri laterale, podeţe la fiecare 
casă. 

În legătură cu căminul cultural de la Ulmet, vreau să vă spun că niciodată nu voi fi 
acord cu reabilitarea acelei clădiri, deoarece este o construcţie foarte veche, din 
pământ şi paiantă, ar trebui investiţi miloane de lei. Acolo se poate amenaja o parcare. 

Domnul consilier Spătaru, întreabă ce s-a făcut până acum, de când se ia această 
taxă, am pus acel foişor la Nuc, cum l-am pus aşa a rămas. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul consilier Spătaru, dacă ştie  la Ulmet câte 
foişoare sunt? 

Eu vă propun să aprobăm taxele asa cum le-am propus. La muzeu când vom avea o 
persoană angajată, o să ţinem deschis în permanenţă. 

 Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 1 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 39 din 21 decembrie  2021. 

S-a abţinut de la vot domnul consilier local, Spătaru Marian. 
Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind aprobarea  Programului anual de achiziţii 

publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 2022; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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. 40 din 21 decembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2022; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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. 41 din 21 decembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
  Proiect de hotărâre: privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI 

SAU ACŢIUNI  DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022” beneficiarilor de ajutor 



 6 

social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin  

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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. 42 din 21 decembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind numirea pentru anul şcolar 2021-2022 a 

reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri în Consiliul de 
Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de 
învăţământ preuniversitar; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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. 43 din 21 decembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 8 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 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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.  

Domnul primar precizează faptul că salariile demnitarilor şi angajaţilor din 
administraţia publică, pentru anul 2022,  conform Ordonanţei de Guvern130/2021, 
au rămas la nivelul lunii decembrie 2021. Se măresc doar doar salariile care sunt sub 
salariul minim pe economie, acesta ajungând, de la 1 ianuarie 2022 la cuantumul de  
2550 lei. 

 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. 44 din 21 decembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 9 din ordinea de zi. 
          Proiect de hotărâre: privind  modificarea Organigramei şi a  Statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul 
Buzău; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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. 
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Domnul primar prezintă consilierilor modificările care s-au făcut pentru 
Organigramă şi Statul de funcţii. 

Conform adresei Prefectului, cu privire la aprobarea numărului maxim de posturi 
s-a desfiinţat, Compartimentul implementare Proiect PNDR – „Achizitie buldoexcavator 
si echipamente aferente ptr. deservire servicii publice. Cele două posturi din acest 
compartiment, erau deja vacante, nu erau ocupate. 

Altă modificare s-a făcut prin transformarea funcţiei vacante de muncitor, în 
funcţie publică de execuţie în Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism, şi 
modificarea funcţiei publice de execuţie de inspector achiziţii publice, grad clasa I,  
profesional asistent în grad profesional debutant. 

 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. 45 din 21 decembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 10 din ordinea de zi. 
   Proiect de hotărâre: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă 

de 3 luni ianuarie  – martie 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin    

Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Mirică Maria-Nicoleta, 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.  

Domnul primar, îi invită pe domnii consilieri, să îşi aleagă un nou preşedinte de 
şedinţă, pentru lunile ianuarie-martie 2022.  

Domnii consilieri au ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni, pe 
domnul consilier Buduianu Marian.  

 Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot, astfel.  
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. 45 din 21 decembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 11 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente. 

 

Se înscrie la cuvânt domnul consilier Spătaru Marian. 
Vă rugasem domnul vice, în şedinţele anterioare să îmi daţi şi mie o situaţie cu 

lămpile, la iluminatul public. 
Domnul primar îl intreabă pe domnul consilier dacă doreşte informaţia oficial, iar 

dacă doreşte o să-i dea şi procesul-verbal de recepţie. 
Domnul Spătaru precizează, că doreşte, să vedă pe ce se cheltuiesc banii publici. 
Vreau să vă intreb dacă s-a finalizat lucrarea la cele două fântâni din satul Ulmet, 

de unde aş dori o recepţie, şi în ce au constat lucrările efectiv. 
Altă problemă, mă intreabă oamenii cât costă această lucrare, la pod unde punem 

rezervorul de apă, eu nu mai reţin. 
Domnul primar îi răspunde domnului consilier că nu ştie exact, dar o să-l întrebe 

pe domnul contabil. 
Domnul Spătaru precizează ă nu doreşte acum această informaţie, dar în 

următoarea şedinţă poate o să-i spună suma exactă. 
O altă problemă, am văzut că pe site-ul primăriei nu sunt puse Procesele-verbale 

ale şedinţelor de consiliu, iar în locul doamnei Corina, dacă  nu trebuia numit alt 
responsabil pe legea 544/2001. 

Doamna secretar general, îi răspunde domnului consilier Spătaru, că toate 
procesele-verbale ale şedinţelor se află pe site-ul primăriei, şi probabil nu s-a uitat 
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unde trebuie, iar înlocuitorul doamnei Corina, pe perioada concediului de creştere şi 
îngrijire copil, prin dispoziţia primarului a fost numit, secretatrul general al comunei, 
dispoziţie care se află de asemenea pe site-ul primăriei, ca toate celelalte dispoziţii şi 
hotărâri, pe care le găsiţi la secţiunea fiecăreia dintre ele. 

Doamna  Şerban Simona îi spune domnului consilier că poate confirma, că aceate 
procese-verbale  se găsesc pe site-ul primăriei, fiind verificat de către dânsa. 

Domnul consilier Spătaru, spune că nu contestă acest fapt, şi probabil nu s-a 
uitat unde trebuie. 

Aş dori să luaţi în calcul, să amenajaţi şi fântânile din satul Izvoarele, dacă nu, le 
facem noi dacă nu se poate. 

Domnule vice puteţi face un referat de necesitate, pe care să-l prezentaţi domnului 
primar, în legătură cu aceste fântâni. 

Nu cred că sunt costuri foarte mari să amenajăm aceste fântâni, în momentul în 
care predăm sistemul de apă, o să chem un proiectant , să ne facă un deviz, deoarece 
nu am curaj, să bag pe absolut nimeni într-o fântână. 

Domnul Spătaru, întreabă la Ulmet cum de s-a putut. 
Domnul primar îi răspunde că la Ulmet s-a ocupat constructorul de curăţarea 

fântânilor. 
Ştiţi foarte bine, că toate fântânile noastre, sunt declarate cu apă nepotabilă. 
Doamna Şerban Simona, îl întreabă pe domnul primar, nu înţeleg ceva cu 

compania asta de apă, eu am făcut, repetate cereri la ei, să îmi dea şi mie un răspuns 
clar, dacă s-a discutat despre preluarea acestui sistem de apă, ei spun că urmează în 
viitor, nicidecum în viitorul apropiat, şi imi spun să cer la primărie, dar eu ştiu foarte 
bine, din discuţiile purtate cu dumneavoastră nu, aveţi aceste procese-verbale, eu o să 
le obţin într-un final, dar este puţin ciudat. 

Domnul primar, îi răspunde doamnei Şerban Şimona, după cum probabil a văzut 
şi dânsa, că Compania de apă, este un fel de stat în stat, la toate şedinţele la care am 
participat nu a fost decât ceartă şi scandal. 

Doamna Simona, întreabă, de ce eszte aceată situaţie, nu sunt ei deschişi sau, alta 
este problema. 

Domnul primar, îirăspunde că ei nu sunt deschişi, pentru că legea ne obligă, pe 
noi, să infiinţăm serviciu de apă. Nu aş fi predat în veci apa, dar nu ne permitem să 
infiinţăm acest serviciu, pentru că nu avem cu ce plăti, acei 5 angajaţi. 

Trebuie să ai şef de serviciu, trebuie să ai un instalator, un contabil, un casier, să 
ai maşină de intervenţii, iar noi încasăm intr-un an de la populaţie, în jur de 20.000 
lei. 

Domnul Spătaru, întreabă, com de comuna Brăeşti a putut înfiinţa un asemenea 
serviciu de salubritate şi noi nu, parcă era vorba să ne asociem trei comune, Odăile, 
Bozioru şi Brăesti. 

Domnul primar îi întreabă pe domnul Spătaru, ce populaţie are comuna Brăeşti şi 
ce populaţie are comuna Bozioru. Aşa intenţionam, să ne asociem, dar nu a ieşit 
pasenţa. 

Următorul înscris la cuvânt este doamna consilier Jipa Lucia, care precizează că a 
fost de acord şi avotat pentru, la toate proiectele de hotărâre. În legătură cu mărirea 
taxei la Trovanţi, trebuie să facem ceva, omul o să spună, da s-a mărit, dar ce vede, ce 
s-a făcut. În legătură cu Organigrama, am văzut  la asistenţii personali sunt 4 posturi 
ocupate şi două posturi libere, şi dacă s-ar putea Alexandru, să facă o identificare , că 
mai sunt persoane care, au nevoie de aşa ceva. El va trebui să identifice, să meragă 
din sat în sat să vadă cine ar avea nevoie, bineînţeles în condiţiile legii. Sunt persoane, 
netransportabile, dar am înteles, că cei din comisie se deplasează la domiciliul celui 
evaluat, numai că trebuie informaţi. 
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Doamna consilier Dincă Luisa, se adresează domnului primar, cu rugămintea , de 
a  găsi o soluţie, la şcoală, la acel laborator de informatică să fie făcut funcţional, eu 
mai am copilul la şcoală un an, dar vor rămâne copii în continuare la şcoală. Acele 
calculatoare sunt foarte vechi, cumpărate din donaţii, am plătit şi eu şi Marian, Andrei 
şi ce-am mai strâns de la vreo trei părinţi, a mai donat cineva o imprimantă şi cam 
atât. Ar trebui să facem cumva să îi ajutăm, să facem acel laborator. 

Domnul primar intervine şi precizează faptul că nu ştie de există această situaţie, 
pentru că au existat la nivel naţional, o grămadă de proiecte, şi toate şcolile au  fost 
dotate cu laboratoare de informatică. Sunt multe oportunităţi, mă refer la programele 
cu fonduri europene, cu banii de la buget este mai greu de realizat. 

Doamna consilier Mirică Maria, îi spune domnului primar, că la şcoală, acea uşă 
care dă în spate, a fost măsurată de multe ori, pentru a fi schimbată, pentru i s-au 
rupt balamele. 

Domnul primar precizează, că nu a vut cunoştinţă de acest lucru, dar o vom 
rezolva. De câte ori au fost solicitări din partea domnului director, le-am onorat pe 
toate, fără probleme.  

                     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, 
MIRICĂ Maria-Nicoleta        OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
  ………………………..                                                ……………………….                              
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