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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
   

website: www.comunabozioru.ro     e-mail: 
primariabozioru@yahoo.com 

           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 ;   Nr.3.686/22.11.2022 

 
 
 

                    
 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  22 noiembrie 2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 10,00 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

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

data de 22 noiembrie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr. 129/16.11.2022, 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  consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție.  

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin, secretarul general al comunei dna. Mirela OPREA şi 
contabilul instituţiei domnul Chircu ORTENSIU. Din partea Şcolii Gimnaziale Bozioru 
participă domnul director MIHALCEA Gabriel. Participă ca invitaţi, doi reprezentanţi ai 
Fundaţiei Atlantis Departament, doamna Ruxandra Badea şi domnul Marian Ene. 

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

Spătaru Marian, care  deschide lucrările şedinţei. Supusă la vot, ordinea de zi care este 
aprobată cu 9  voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
        1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
        2. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului - 

teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, în imobil cu altă 
destinaţie; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

         3. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea  Bugetului local al Comunei 
Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

        4. 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. 

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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         Proiect de hotărâre: privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului - 
teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, în imobil cu altă 
destinaţie 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

       Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

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.  
Doamna Badea Roxana, reprezentatul Fundaţiei Atlantis, precizează faptul că dacă 

vor reuşi să concesioneze imobilul,  inteţionează să renoveze  Şcoala de la Izvoarele, 
pentru care au întocmit un deviz, suma necesară fiind destul de mare, necesitând 
investiţie completă la instalaţia electrică, la partea de încălzire, de consolidat un perete 
din spate care este căzut, geamuri, pardoseală, tavanul şi reparaţia acoperişului prin 
care plouă. 

Suma necesară pentru această renovare se ridică undeva  la suma de 18 mii de 
euro, din care 2 - 3 mii provin din fonduri proprii iar diferenţa din fonduri europene, 
estimân o durată a renovărilor de 1,5 – 2 ani. În acest imobil se vor desfăşura  cursuri 
de calificare pentru adulţi, cu formatorii fundaţiei Atlantis, care sunt autorizaţi şi deţin 
certificate acreditate de la  Ministerul Educaţiei. Vor face investiţii şi în partea de 
mobilier, care constă în mese, scaune, dulapuri şi bibliotecă. Doamna Badea Roxana, îi 
invită pe domnii consilierii să pună întrebări dacă au neclarităţi. 

Nu au existat întrebări adresate de către consilierii locali, domnul consilier 
Spătaru Marian precizând faptul că dacă se va face ceeace s-a prezentat  mai sus va fi 
un lucru benefic pentru localitatea  noastră căt şi pentru cele din jur. 

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 22.11.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre: privind privind rectificarea  Bugetului local al Comunei 

Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
         Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 

primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

        Raportul de specialitate este prezentat de contabilul instituţiei, care prezintă pe 
capitole rectificare bugetară astfel: 

         - alocarea sumei de 200 mii lei pentru suplimentarea cheltuielilor aferente 
investiţiei ,,Modernizare Drumuri comunale DC 85 şi DC 89”, sumă alocată pri 
Hotărâre de guvern din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
României; 
     - alocarea către Şcoala Bozioru a sumei de 500 lei  pentru furnituri, 600 lei  

pentru carburant , 1500 lei  pentru alte obiecte de inventar  şi 1200 lei pentru 
asigurarea auto a microbuzului şcolar. 

     - alocarea sumei de 10 mii lei pentru plata gunoiului. 
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 22.11.2022. 
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Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi şi se solicită înscrieri la cuvânt. 
Domnul consilier Spătaru Marian întreabă dacă poate să i se spună câţi bani s-au 

încasat  în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, la obiectivele turistice  Babele de 
la Ulmet , Schiturile Rupestre de la Nucu şi la Muzeul Formelor, şi ce s-a făcut cu banii 
încasati, solicitând acest lucru din şedinţa anterioară.  

Mai doreşte să ştie dacă la data de 31 decembrie 2021, au existat foarte mulţi 
restanţieri la gunoi şi dacă da, ce măsuri s-au luat. 

Domnul contabil dă răspuns domnului consilier Spătaru Marian , precizând că  în 
anul 2021, s-au încasat  la obiectivele turistice, suma de 64.152 lei, iar anul acesta 
până în prezent s-a încasat  suma de 81.804 lei. 

Acesta precizează că suma de 64.152 lei au fost aduşi în secţiunea ,,funcţionare”, 
odată cu votarea bugetului local pe anul 2022, buget ce a fost votat de către toţi 
consilierii locali. 

Domnul consilier Spătaru Marian precizează faptul că, i se pare normal ca o parte 
din aceşti bani încasaţi din taxa de vizitatre a obiectivelor turistice, să fie folosiţi  
exclusiv pentru imbunătăţiri pe linia de turism, să se achiziţioneze indicatoare, să se 
întreţină foişoarele şi altele. 

Domnul primar îi răspunde domnului consilier Spătaru Marian la întrebarea cu 
restanţierii la gunoi, precizând că nu au existat mulţi restanţieri la gunoi şi că a 
convins inclusiv romii să plătească, constrânşi fiind de  racordarea la sistemul de apă. 

Precizează faptul că cei 10 mii de lei care au fost prinşi la trectificarea bugetară 
pentru plata gunoiului, se vor folosi inclusiv pentru plata din luna ianuarie 2023. 

Totodată mai precizează faptul că cei 200 mii lei, primiţi de la Guvern prin 
hotărâre, a fost prinsă la suplimentarea cheltuielilor aferente investiţiei ,,Modernizare 
DC 85 şi DC 89”. Acesta informează pe domnii consilieri, că licitaţia deocamdată se află 
în impas, s-a încărcat pe platforma Ministerului Dezvoltării Regionale, o serie de 
documente, proiectul tehnic, studiul de fezabilitate, cu avize, cu autorizaţia de 
construcţie, în afara celor pe care s-au încărcat pe platformă anterior, pentru semnarea 
contractului de finanţare. În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, există un 
serviciu specializat în monitorizarea achiziţiilor publice, serviciu ce trebuia să ne 
elibereze un aviz, pe care încă nu l-am primit. 

Precizează că s-a primit un număr de 5 clarificări  de la minister, clarificări  care 
au fost rezolvate. Săptămâna trecută am primit o nouă clarificare, cu privire la 
completarea unei machete pentru canalizare, pentru satele  unde nu există  sistem de 
apă, care a fost transmisă către minister. Domnul primar informează că la nivelul 
judeţului Buzău s-au semnat 7  Contracte de finanţare, din 83 de proiecte de la nivelul 
judeţului. 

Doamna Serban Simona se înscrie la cuvânt şi întreabă ce se mai ştie de doamna 
doctor, dacă si-a dat examenele şi când urmează să vină. Precizează faptul că este o 
perioadă foarte dificilă pentru copii, care se confruntă cu viroze respiratorii, fiind foarte 
gereu de fiecare dată să ajungă cu copii la urgenţe, iar dacă ar exista medic în localitate 
situaţia ar fi alta. 

Aceasta îi prezintă domnului primar un răspuns pe care l-a primit de la Consiliul 
Judetean în legătura cu acea listă a localităţilor printre care şi Bozioru,  care nu 
figurează  pe lista cu  zonele turistice, în răspuns fiind pasată această sarcină către 
primăria Bozioru. 

De asemenea doamna întreabă cui trebuie să i se adreseze pentru mutarea unui 
stâlp mare de beton din curtea sa. 

Domnul primar îi răspunde doamnei Şerban Simona, că doamna doctor si-a dat 
toate examenele, că luni a fost la primărie, iar cu luna decembrie doreşte să îşi aducă 
bagajele, după care se va ocupa de întocmirea documentaţiei  cabinetului medical către  
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DSP. Precizează faptul că si-a găsit şi asistentă medicală pe doamna Cornelia de la 
farmacie, că doamna doctor o să activeze 2 zile la Odăile şi 3 zile la Bozioru. 

Răspunde celei de a doua întrebări a doamnei Serban, precizând faptul că a 
discutat de nenumărate ori la Consiliul Judeţean şi de fiecare dată i s-a spus că sunt 5 
localităţi care au fost omise din listă şi că vor face o domentaţie comună pentru toate 
cele cinci localităţi. Precizează că discute din nou cu cei de la Consiliu şi vom lua 
decizie în funcţie de răspunsul acestora. 

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, 
  SPĂTARU MARIAN        OPREA Mirela 
                                                                                                                                               
 
  ………………………………                                             ……………………. 
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