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PROCES VERBAL 
Încheiat astazi 24 Septembrie  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 24 septembrie 2021, ora 900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.118/17.09.2021, 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 extraordinare, 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 8 consilieri locali din 9  

consilieri locali în funcție, lipsind motivat domnul consilier Buduianu Marian. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin,  şi secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA, contabilul primăriei domnul Chircu Ortensiu şi domnul vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Buzău, domnul  Adrian - Robert PETRE.  

 La lucrările şedinţei mai participă  doamna Şerban Simona, locuitor al comunei 
Bozioru. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna 
Dincă Luisa, care a deschis lucrările acesteia. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, care  s-a aprobat cu 8 

voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 8 consilieri prezenţi la şedinţă. 
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, doamna preşedinte de 

şedinţă a întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii.  

        Nu au existat intervenţii, drept pentru care, supusă la vot, ordinea de zi, este 

aprobată cu 8 voturi ,,pentru”  din 8 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în 

funcţie.  

        Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 

       1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.        

       2.Proiect de hotărâre: privind rectificarea bugetului local al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2021.   
    Iniţiator : primar Grigore Valentin 

         3.Proiect de hotărâre:  privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de 
uz şi de interes public local -1. 
   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
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s
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        4.Proiect de hotărâre: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 
3 luni octombrie – decembrie 2021. 

    Iniţiator : primar Grigore Valentin    
       5.Cererea  domnului Văcăroiu Marius Ion, înregistrată sub 
nr.2.100/03.08.2021,prin care solicită lucrări de consolidare la clădirea închiriată  de 
la Primăria Bozioru, punctul de lucru Magazin Sătesc – Scăeni. 
       6.Cererea domnului Avrămescu Ion înregistrată la nr.2.153/09.08.2021, prin  
care solicită  ajutor de înmormântare  pentru defunct Avrămescu Puiu Laurenţiu 
beneficiar de ajutor social, decedat la data de 05.08.2021. 
       7.Alte probleme ale activității curente. 
 

              Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al 
şedintei anterioare, care este aprobat cu 8 voturi ,,pentru” din 8 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre: privind rectificarea bugetului local al comunei Bozioru, 
judeţul Buzău, pe anul 2021.   
    Iniţiator : primar Grigore Valentin 
  

       Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Dincă Luisa, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

           Raportul de specialitate este prezentat de către contabilul primăriei 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.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 7 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 1 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 29 din 24 septembrie  2021, abţinându-se de la vot domnul consilier 

Spătaru Marian. Conform legii,  voturile ,,abţineri”, se calculează la voturi 
,,împotrivă”. 

   Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
           Proiect de hotărâre: privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz 
şi de interes public local -1. 
         Iniţiator : primar Grigore Valentin. 

          Doamna preşedinte de şedinţă, doamna consilier Dincă Luisa, 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.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 30 din 24 septembrie  2021. 

        
           Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 

    Proiect de hotărâre:  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 
luni octombrie – decembrie 2021. 
    Iniţiator : primar Grigore Valentin    

Doamna consilier Dincă Luisa,  preşedinte de şedinţă,  dă cuvântul domnului primar 
Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
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       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. S-a propus ca preşedinte 
de şedinţă pentru următoarele trei luni doamna consilier Mirică Maria-Nicoleta.  

Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 31 din  24 septembrie  2021. 

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
Cererea  domnului Văcăroiu Marius Ion, înregistrată sub nr.2.100/03.08.2021, prin 

care solicită lucrări de consolidare la clădirea închiriată  de la Primăria Bozioru, punctul 
de lucru Magazin Sătesc – Scăeni. 

Domnul primar dă citire cererii domnului Văcăroiu Marius-Ion, şi îi aminteşte 
acestuia că a mai făcut o cerere către primărie, la care a anexat o factură în valoare de 
5.200 lei. Pe baza cererii dumneavoastră ne-am judecat la instanţă. Să nu cumva, o 
parte lucrările pe care le-aţi  trecut acum în cerere, să se regăsească şi în vechea 
factură, pentru că instanţa de judecată nu va dat câştig de cauză. 

Domnul Văcăroiu, îi răspunde domnului primar  că a fost o procedură simplă la 
instanţă, iar la recurs o să vedeţi că o să câştig. 

Domnul primar, îi  precizează domnului consilier Văcăroiu, acum dacă se fac aceste 
investiţii, care se ridică la o sumă destul de mare, să nu înţelegeţi că vă compensăm 
lună de lună cu chiria, ci se va compensa doar o parte din aceasta. 

Propunerea mea este, să facem o comisie din partea primăriei, să mergem la faţa 
locului, constatăm şi vedem clar despre ce este vorba, după care venim tot în Consiliul 
local să luăm o hotărâre. Ştiti destul de bine că v-am mai compensat  şi altă dată, tot cu 
decizia Consiliului local. 

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
Cererea domnului Avrămescu Ion înregistrată la nr.2.153/09.08.2021, prin  care 

solicită  ajutor de înmormântare  pentru defunct Avrămescu Puiu Laurenţiu beneficiar 
de ajutor social, decedat la data de 05.08.2021. 

Domnul primar, dă citire cererii şi  propune acordarea unui ajutor de deces în 
cuantum de 1500 lei, pentru defunct Avrămescu Puiu Laurenţia, aşa cum s-a mai dat 
şi până acum. Toţi consilierii au fost de acord. 

 
           Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 

                Alte probleme ale activității curente.  
          După epuizarea materialelor de pe ordinea de zi, doamna preşedinte de şedinţă 
Dincă Luisa  invită pe domnii consilierii să ia cuvântul pentru dezbaterea altor 
probleme ale activităţii curente. 

 Înscris la cuvânt, domnul consilier Spătaru Marian, îl întreabă pe domnul primar, 
dacă în această rectificare s-au prins banii care s-au aprobat pentru acel premiu la 
implinirea vârstei de 100 de ani pentru doamna Stoian Ileana. 

Domnul primar răspunde domnului consilier Spătaru Marian, că s-au achitat 
către doamna Stoian 1500 de lei, pentru că atât am avut disponibil, nu am avut  toţi 
cei 5.000 lei, pentru că Consiliul local si-a asumat să voteze pentru suma de 5.000 de 
lei, o sumă destul de mare pentru o comună aşa de mică. La primăria Municipiului 
Buzău se acordă persoanelor la  împlinirea vârstei de 100 de ani 200 de lei, iar 
Consiliul local Bozioru a aprobat suma de 5.000 lei. Cei 1.500 de lei au fost viraţi 
doamnei Stoian, vinerea trecută. 

Stimaţi consilieri, vreau să vă spun că s-a alocat suma de 40 de mii de lei pentru 
calamităţi. 

Domnul vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, Adrian - Robert PETRE, 
confirmă faptul că primăriei Bozioru i-au fost alocată suma de 40 mii lei pentru 
calamităţi, toţi care au avut de suferit ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile din 
vară, şi care si-au întocmit documentaţiile necesare au primit primit sumele necesare, 
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nu s-au aprobat pe criterii politice, ci s-au acordat în funcţie de priorităţile şi 
necesităţile fiecărei comune. 

Domnul primar aminteşte consilierilor, după cum bine se ştie, că de luni de zile ne 
luptăm să reabilităm sistemul de apă. Am reabilitat toate căminele de presiune, şi cred 
că aţi constatat că cel puţin de trei săptămâni nu au mai fost probleme la sistemul de 
apă, nu am mai avut nici o spărtură, în condiţiile în care aveam câte cinci spărturi pe  
zi, apa este de calitate acum, am curăţat sursele şi bazinul de apă. 

În continuare am făcut un proiect de extindere a sistemului de apă, pentru satul 
Râu şi zona  romilor, unde  vom amplasa un bazin pentru captarea apei din fibră de 
sticlă şi o pompă. Pentru acest proiect de extindere a sistemului de apă  avem nevoie de 
o bucată de teren care să aparţină domeniului public al comunei, pentru a putea face 
această investiţie. 
De aceea am iniţiat acest proiect de hotărâre cu privire la propunerea de declarare a 

unui teren ca bun de uz şi de interes public local -1, care s-a regăsit azi pe ordinea de zi. 
Am găsit o soluţie, pe marginea drumului judeţean, fără a afecta drumul, fiind la câtiva 

metri de drumul judeţean. Acest teren este amplasat între drumul judeţean şi albia 
râului Bălăneasa. 
Necesitatea acestui proiect de extindere a sistemului de apă, a fost necesar, datorită 

faptului când s-a dărâmat podul de ţigani, firma constructoare, a rupt coloana de apă, 
iar cetăţenii din zona podului au rămas fără apă de un an de zile, iar acum suntem 
nevoiţi să facem o deviere a conductei. 
La acest moment suntem în tratative cu Compania de apă pentru a preda sistemul de 

apă către companie. 
Domnul consilier Spătaru Marian cere permisiunea să intervină, şi îl întrabă pe domnul 

primar, că din câte se ştie Consiliul local a adoptat o hotărâre de delegare a sistemului de 
apă, şi dacă nu ar fi bine să fie abrogată această hotărâre, să nu se bată cap în cap cu 
faptul că investim la acest moment în sistemul de apă. Eu cred că nu este normal să mai 
investim în sistemul de apă dacă îl vom preda la Compania de apă. Eu nu am nimic 
împotrivă dar să nu existe probleme. 
Domnul primar răspunde domnului consilier, că primăria se află doar în tratative cu 

compania de apă, deocamdată nu s-a făcut proces-verbal de predare a sistemului de apă, 
şi dacă investim nu este nici o problemă. Recent am fost şi am discutat cu doamna 
Directoare de la Compania de apă şi am discutat acest aspect şi ne-a asigurat că după ce 
vom termina investia la sistemul de apă o să ne preia sistemul de apă. De aproximativ 3 
ani avem această  promisiune de preluare a sistemului de apă care nu s-a realizat nici în 
ziua de azi. Vreau să precizez faptul că chiar dacă Compania de apă ar fi preluat sistemul 
de apă de la Bozioru, în nici un caz nu ar fi investit imediat, şi ne aflam poate în situaţia 
în care am fi rămas fără apă la nivelel comunei. 
  Domnul vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, precizează faptul că nu suntem 

singura comună în această situaţie în care s-au făcut hotărâri de Consiliu local de 
predare a sistemului de apă, dar Compania de apă Buzău nu a  preluat prin proces-
verbal sistemul apă. Părerea mea este că dacă puteţi să o mai ţineţi, tineţi-o, iar când vor 
fi lucrările gata să o predaţi. Preţul apei/m.c.va fi altul la Compania de apă, iar până vor 
începe ei să investească în sistemul de apă mai durează. Dacă doriţi domnule primar, 
săptămâna viitoare, împreună cu mine şi  câţiva consilieri de la dumneavoastră, putem 
merge la doamna Director de la Compania de apă Buzău, să discutăm despre acest 
aspect, de preluare a sistemului centralizat de apă de la nivelul comunei Bozioru, iar 
doamna director o să vă spună care sunt şi avantajele şi dejavantajele, să puteţi lua o 
decizie bună. 
  Domnul primar precizează că are să-i dea domnului Spătaru un răspuns, în legătură 

cu fântânile. La solicitarea cetăţenilor din satul Ulmet, am hotărât ,  şi am găsit şi sursa 
de finanţare, să amenajăm  două fântâni, o fântână în centrul satului  şi o fântână în 
zona Trovanţilor. Fântânile sunt cu apă potabilă. Avem un proiect de reabilitare a acestor 
fântâni, s-a turnat deja placă, se vor împrejmui, vor avea acoperiş şi cap. 
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 Domnul Spătaru îl intreabă pe domnul primar cine a executat lucrarea. 
 Domnul primar îi răspunde că lucrarea va fi executată de firma lui Florică de la 

Cozieni. 
Domnul Spătaru precizează că ar fi trebuit să se construiască cu o firmă din localitatea 

Bozioru, mai luau şi ei nişte bani. 
Domnul primar îi răspunde că nu cunoştinţă de  o firmă din localitatea Bozioru care să 

execute lucrarea şi îl roagă pe domnul Spătaru dacă are cunoştinţă să spună dumnealui. 
Domnul vicepreşedinte al Consliliului Judeţean Buzău, domnul Petre intervine şi îi 

spune domnului Spătaru că nu poţi da lucrările cui doreşti tu, pentru că sunt bani 
publici. 
Domnul primar precizează faptul că această lucrare s-a făcut prin încredinţare directă, 

dar se impun nişte condiţii, să ai societate, cont în SEAP, şi nu ştiu dacă la Bozioru are 
cineva aşa ceva, dar poate ne spune domnul consilier Spătaru. 
Domnul Spătaru  răspunde că societate are domnul consiler local Buduianu Marian, şi 

dacă nu are cont în SEAP poate să îşi deschidă. 
Domnul primar îi răspunde domnului Spătaru, precizând faptul că domnul Buduianu 

fiind consilier local, nu poate contracta lucrări cu primăria, fiind în conflict de interese. 
 Înscris la cuvânt domnul consilier Morogan Gheorghe îl roagă pe domnul primar să nu 

se mai stingă luminile la 5,30 dimineaţa, exact când omul se duce la autobuz şi încep  să 
îşi facă treburile. 
Domnul primar răspunde domnului consilier, că îl înţelege, dar dacă s-ar luminile 

aprinse toată noaptea în luna octombrie, în lunile noiembrie şi decembrie comuna ar fi în 
beznă totală, nu avem bani să plătim să ţinem luminile aprinse toată noaptea. Vom 
încerca să reglăm luminile la sistemul de iluminat public, încât acestea să se stingă mai 
târziu. 
Domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, domnul Petre Adrian, intervine şi 

îl intreabă pe domnul primar dacă s-a primit de la Prefectura Buzău o adresă pentru 
solicitare de sume necesare  pentru buna funcţionare a instituţiei şi pentru ce aveţi 
dumneavoastră nevoie, pentru iluminat public şi altele,  pentru că va avea loc o nouă 
rectificare bugetară şi veţi primi banii pe care îi solicitaţi. 
Domnul primar, precizează că ieri s-a făcut adresă cu solicitarea de sumele necesare, 

către Instituţia Prefectului Buzău. 
Eu cred că soluţia, pentru iluminatul public,  va fi acest PNRR, să putem depune un 

proiect pe iluminat public. Din cunoştinţele mele, au făcut alte localităţi şi funcţionează 
impecabil. Totul se regleză de pe telefon, şi luminozitatea şi orele, pe fiecare sat în toată 
localitatea. 

Domnul consilier Văcăroiu Marius, înscris la cuvând, doreşte să spună câteva 
cuvinte.   După cum bine ştiţi eu am închiriat cu mulţi ani în urmă de la primăria 
Bozioru un spaţiu, unde am o activitate de comerţ. Eu nu puteam să îmi desfăşor 
activitatea în acel spaţiu, dacă nu făceam investiţiile pe care le-am făcut. Nu puteam să 
stau în uşa magazinului cu vacile şi caii care se balegă în uşă. Am încercat să fac singur 
o investiţie la interior şi mi-au fost decontaţi banii, am mai făcut o investiţie la exterior, 
cu imprudenţa să nu cer părerea primăriei, pentru o investiţie care mă va costa toţi 
banii, adică 5.200 lei, bani la care nu am adaugat şi manopera lucrărilor, care m-a costat 
3.000 lei. Eu am făcut o investiţie pentru a facilita un comerţ civilizat, şi faptul că că am 
făcut şi pentru primărie să dea frumos acea clădire, care nu avea nici măcar trepte la 
urcare, erau dărâmate ca după bombardament. 
Acum două săptămâni am făcut o investiţie la un perete, pe unde intrau şoarecii de la 

un vecin, care are cociul de porci aproape de clădirea mea, şi mi-au făcut zop marfă de 
de 600 – 700 lei. 
Eu am făcut această cerere către primărie, care a ajuns în Consiliul local, poate aşa a 

dorit domnul primar, să fie acoperită treaba şi să fie în regulă. 
Domnul primar îi răspunde domnului consilier că aşa este legal, consiliul local 

hotărăşte, nu eu hotărăsc. 
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Domnul consilier Văcăroiu îşi reia cuvântul, precizând  că întâmpină foarte multe 
probleme cu aceşti comercianţi ambulanţi, care vin în localitate, prin toate satele. Fac 
comerţ cu ulei, zahăr, cartofi şi alte produse, la schimb, cu nuci, un fel de troc, iar noi 
comercianţii locali, nu mai putem vinde. În satele de sus nu se mai poate face comerţ, şi 
nici nu ştiu cui să mă mai adresez, cred că pe viitor soluţia va fi falimentul. Am pierdut 
deja doi angajaţi foarte buni, pe care îi formasem în decursul a 15 ani de zile, şi nu am 
putut să îi mai ţin, şi nimeni nu ia nici o măsură cu acest comerţ ilegal. 
Domnul primar, răspunde domnului Văcăroiu, faptul că acest comerţ ambulant se 

practică în toată ţara, acum doar nu mă bănuiţi pe mine  că vin cei din Covasna şi vând 
cartofi la Găvanele, că i-am adus eu. Eu vă sfătuiesc să sunaţi la poliţie. 
Domnul Văcăroiu precizează că a sunat la poliţie, au venit i-au verificat, dar a doua zi 

au venit din nou să facă comerţ ambulant. 
Aş mai vrea să atrag atenţia, după cum am mai sus şi altă dată, că există aceste 

camioane de mare tonaj, care circulă pe podul de la  Fişici. 
Eu nu zic să nu se dezvolte zona, şi nu este o problemă că vin cu cifele de beton odată 

la nu ştiu cât timp, dar problema este la camioanele cu lemne, cu tonaj peste limita 
admisă şi care trec frecvent pe acest pod, care este în pericol de prăbuşire şi vom rămâne 
izolaţi. Nu ştiu, ar trebui discutat cu cel care face exploatarea, să încarce camionale mai 
puţin. 
Domnul primar intervine, precizând că există indicatoare  de limitare a greutăţii inclusiv 

pe drumul judeţean, dar din păcate nu se respectă. 
Aveţi dreptate, podul de Fişici poate cădea în orice moment. 
Intervine şi domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţea Buzău, spunând că aceleaşi 

probleme le întâmpină şi Consiliul Judeţean, pe drumurile judeţene. Noi acum pe DJ 203 
L, nu avem ce face pentru că drumul a fost predat către constructor, şi ştiţi  foarte bine 
de pe vremea când eraţi consilier judeţean, că am achiziţionat şi un cântar în acest scop. 
Dacă aţi aprobat în Consiliul local o hătărâre în acest sens şi există indicator de limitare 

a tonajului, şi nu se respectă, atunci puteţi cere ajutorul poliţiei. 
Domnul primar intervine spunâd că s-a făcut sesizări către poliţie dar degeaba. 
Domnul vicepreşedinte Adrian Petre, se adresează domnului primar, cu rugămintea de a 

face o sesizare   şi la dânsul la Consiliul Judeţean, pentru că  face parte dintr-un  proiect 
împreună cu poliţia, privind siguranţa circulaţiei, şi o să trimit poliţia de la Buzău dacă 
este nevoie. 
Să faceţi sesizare şi la poliţia locală, iar dacă nu îşi fac treaba, sesizaţi mai departe 

Poliţia judeţeană. 
Domnul Văcăroiu, intervine precizând  că îi este teamă să facă sesizare la poliţie, să nu 

ne trezim că ne dau foc la case. 
Domnul vicepreşedinte Adrian Petre, spune că înţelege perfect situaţia, pentru că locuiţi 

aici, şi am să vă rog să îmi daţi mie detaliile şi o să fac eu sesizare la poliţie. 
Domnul primar preia cuvântul, precizând că a dorit să prindă acest pod de la Fişici în 

proiectul de asfaltare, dar costurile erau foarte mari, circa 15 miliarde vechi pentru 5 
metri de pod. Cu această sumă mai facel cel puţin 2 Km de asfalt. 
 
Domnul vicepreşedinte Adrian Petre, îi sfătuieşte pe domnul primar şi consilierii locali, 

având în vedere că este un pod comunal, să facă o comisie pe situaţii de urgenţă, din 
care să facă parte şi poliţia, precizaţi că acel pod nu mai rezistă la maşini de tonaj mare, 
puneţi  indicatoare,  iar poliţia va trebui să ia măsuri. 
Domnul primar intervine spunând că a vorbit cu şeful poliţiei rutiere, am explicat 

situaţia, şi ne-a spus să facem drum adiacent. 
De asemenea, eu am fost la domnul proiectant Viorel Constantinescu, să vină să ne facă 

o expertiză a podului, o să băgăm două ţevi într-o parte şi în cealaltă a podului, cum au 
procedat cei de la Vadu Pasi, şi rezolvăm problema. 
Domnul vicepreşedinte Adrian Petre,  îşi reia cuvântul, precizând că dacă se rezolvă 

problema cu DJ 203 L, preconizează că în 10 ani o să apară foarte multe pensiuni, 
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turismul o să se dezvolte în zonă, mai ales că de curând aţi avut vizita celor de UNESCO 
pentru intrarea în Geoparc. Acum încep să apară proiecte pentru comunele mici, care din 
păcate au fost lăsate în urmă, şi odată cu dezvoltarea infrastructurii, vor apărea şi 
investitorii în zonă. 
Domnul primar precizează, că din primăvara anului viitor se preconizează că se va 

deschide o sesiune de proiecte 2022-2027, unde vom avea posibilitatea să depunem acel 
proiect pe iluminat public, şi de nu şi alte proiecte. 
Următorul înscris la cuvânt, este doamna Şerban Simona, care se prezintă, pentru 

persoanele care nu o cunosc, precizând totodată că Legea nr.544/2001, permite oricărui 
cetăţean să aibă acces la informaţiile de interes public. În baza acestei legi am făcut la 
primărie, o cerere pentru a-mi fi puse la diaspoziţie proiectele şi contractele sistemului de 
alimentare cu apă de la nivelul comunei. În primă fază am crezut că nu vor fi probleme, 
domnul primar mi-a spus atunci că este destul de deschis, pentru a mă chema la un 
moment dat să mă certe, şi să spun ce urmăresc. Deasemenea am mai depus o cerere 
pentru un alt contract şi vreau să am garanţia domnului Grigore că îmi vor fi puse la 
dispoziţie documentele, în condiţiile în care mi-aţi spus domnule Grigore, că puteţi să 
daţi foc hârtiilor. 
Domnul primar îi răspunde că le-a dat deja foc, deoarece a trecut termenul de păstrare. 
Doamna Şerban Simona, intervine spunând că nu crede, deoarece instituţia are 

obligaţia să le arhiveze, cu o firmă de arhivare, şi în momentul în care vi se cer  în baza 
legii, să se găsească arhivate. Şi eu acum, ce să înţeleg din asta, că nu mi le ve-ţi pune la  
dispoziţie? 
Domnul primar îi răspunde doamnei Şerban, precizând , că pe dânsul altceva la 

deranjat, şi o spun public aici, aţi făcut o cerere şi cred că am fost destul de deschis cu 
dumneavoastră, şi ştiţi că am discutat de mai multe inclusiv pe turism, chiar v-am 
propus la un moment dat dacă găsim o soluţie să vă angajăm la noi, aşa că nu cred că 
îmi puteţi pune mie în cârcă altceva. V-am criticat în sensul bun nu în sensul rău, v-am 
spus aşa, că nu mi se pare normal ca dumneavoastră să veniţi în fiecare zi la domnul 
contabil, pentru că are şi dumnealui treabă, are lucrări de făcut. Sunt nişte cutii pline de 
hârtii, care s-au făcut acum 15 ani, o harababură, nu ştii ce este acolo.  Pe acea vreme 
nu eram în instituţie. Unele din ele mai sunt, altele nu mai sunt, având o perioadă de 
păstrare de 5 ani. V-am spus când aţi solicitat aceste documente, că sunt trei cutii mari, 
dumneavoastră veniţi cu hârtie, vi le multiplicăm şi vi le dăm. Aţi venit odată, aţi venit de 
două ori, aţi venit de trei ori, domnul Chircu are problemele dânsului, staţi la dânsul în 
birou să umblaţi în hârtii, şi normal că v-am întrebat şi eu la ce vă folosesc, nu că v-am 
certat. Vă rog, să veniţi cu hârtie, le multiplicăm şi vi le dăm, am glumit că le-am dat foc 
doamnă. 
Doamna Simona Şerban, precizează că nu este vina dânsei, că hârtiile sunt împărţite în 

zeci de locuri, deasemenea i-am spus şi domnului Chircu că am răbdare, şi nu mă 
grăbesc, în condiţiile în care am văzut o parte din documente, legea la fel îmi permite să 
vin din nou cu alte cerei, în baza  acelor contracte, pentru că acestea  mai au şi anexe, 
acte adiţionale, şi îmi pun întrebarea de ce reacţionează aşa, mai ales din partea unui 
reprezentant al unei instituţii  publice, pentru că toate activităţile primăriei Bozioru, sunt 
informaţii de interes public. 
Domnul primar intervine şi o întreabă pe doamna Şerban ce nu ia pus la dispoziţie, că 

am văzut  că iar mai aveţi o cere, două, e ziua şi cererea, vi le punem la dispoziţie, e 
dreptul dumneavoastră, respectăm legea. 
Doamna Şerban spune că exact asta îşi doreşte şi vrea să aibă garanţia că domnul 

Grigore va da curs solicitărilor sale. 
Domnul primar primar precizează că îi va răspunde în condiţiile legii, amintind-şi faptul 

că  doamna Şerban Simona a făcut o solicitare să prin care a întrebat dacă 
reprezentantul UAT Bozioru, participă la şedinţele asociaţiei intercomunitare ,,Ţinutul 
Buzăului”. Din câte ştiu v-am răspuns, sau urmează să vă răspundem, nu mai ştiu 
exact. 
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Doamna Oprea Mirela, secretar general al comunei, intervine,  precizând că i s-a 
răspuns doamnei Şerban, aceasta  solicitând procesele-verbale  din cadrul şedinţelor  
asociaţiei ,,Ţinutul Buzăului”, care se desfăşoară la Consiliul Judeţean. Am răspuns 
doamnei că Primăria Bozioru nu deţine acele procese-verbale ale şedinţelor ,,Ţinutului 
Buzăului”, şi că se poate adresa Consiliului Judeţean Buzău pentru a intra în posesia 
acestora. 
Doamna Şerban Simona spune că i se părea normal să aibă şi primăria nişte copii ale 

acestor procese-verbale, dar nu este nici o problemă , o să le ceară la Consiliul Judeţean,  
dânsa doreşte doar să i se răspundă. 
Domnul primar o întreabă pe doamna Şerban ce nu  i s-a răspuns. 
Doamna răspunde că i s-a răspuns, dar vorbeşte pe viitor. Eu nu fac presiuni, de aceea 

m-a surprins atitudinea domnului Grigore, am considerat că că putem avea nişte discuţii 
absolut normale. 
Domnul vicepreşedinte Andrian Petre, mulţumeşte pentru invitaţie, fiind o promisiune a 

dânsului, că o să trec pe la şedinţele consiliilor locale. Sunt legat sentimental de comuna 
Bozioru, mai ales că, cu domnul consilier Spătaru ne cunoaştem de multă vreme, 
deasemenea  cu domnul primar şi cu parte dintre dumneavoastră, cu domnul Marius, 
care a fost consilier judeţean în mandatul trecut. Văd că sunt anumite tensiuni aici, 
ceeace la o comună atât de mică, nu ar trebui să existe. Eu cred că trebuie să găsiţi  o 
cale de comunicare. Puteţi avea o discuţie aici sau în biroul domnului primar. Aţi 
colaborat atâţia ani şi cred că veţi găsi o soluţie. Şi doamna Şerban, şi domnul Văcăroiu  
au dreptate, orice informaţie solicitată trebuie să l-i se aducă la cunoştinţă, sunt locuitori 
ai comunei, şi nu este nici o problemă, eu sunt convins că veţi primi răspunsurile la 
solicitările dumneavoastră. Mai departe, tot ceeace ţine de Consiliul Judeţean, oricând vă 
stau ladispoziţie, nu numai pentru domnii consilier şi domnul primar, ci pentru orice 
locuitor, eu ţin foarte mult să rezolvăm problema cu drumul, apoi problema 
transportului. 

De la începutul anului viitor, va fi un alt program de transport. V-am cerut tot timpul 
solicitări de program, de staţii, dacă sunt modificări. Va fi o grupă de traseu, tot ce ţine 
de traseul Nehoiu, Pănătău, Chiojdu şi ruta Pârscov, Bozioru, Brăeşti şi până la Buzău, 
va fi un operator care va veni cu preţul mai mic şi cu autobuze mai noi.  Nu ştiu dacă va 
fi actualul operator, că va fi alt operator, va fi licitaţie publică şi vedem cine va câştiga.                     
Spunea domnul consilier Spătaru, mai devreme, problema  cu terenul de sport, unde ar 
trebui să joace copiii. Aveţi dreptate, trebuie să oferim o alternativă tinerilor, în loc să 
stea pe reţelele de socializare, să vină să facă sport pe teren, să joace fotbal pe teren nu 
pe calculator. Eu mă ocup şi de fotbalul din judeţul Buzău, acum avem împreună cu 
Federaţia română de fotbal, în derulare, un proiect la care vă rog să participaţi şi 
dumneavoastră. Este vorba de cupa satelor, pentru copiii sub 13 ani, vor primi 
echipament şi mingii din partea federaţiei. O să vă trimit invitaţia astăzi, este păcat să nu 
se participe, o să vorbesc şi cu cei de la Brăeşti şi de Odăile. Doamna consilier Lucica, 
ştie foarte bine, că m-am implicat cu cabinetul medical din localitate, şi sper să nu fie 
probleme, domnul doctor să fie sănătos, să poată veni în continuare la Bozioru. 

Doamna consilier Jipa Lucia, precizează că de 1 noiembrie nu o să mai poată activa ca 
asistent medical la cabinetul domnului doctor. 

Domnul Adrian Petre, întreabă dacă nu mai poate din punct de vedere legal sau nu 
mai doreşte. 
Doamna consilier răspunde că nu mai poate, a obosit şi doreşte să se retragă. Domnul 

doctor va trebui să găsească o altă alternativă, să caute o altă asistentă medicală. 
Domnul Adrian Petre,  spune că o să vorbească cu domnul doctor, poate se găseşte aici 

în sat o fată , şi din câte ştiu eu era o fată la Bozioru. Trebuie vorbit cu domnul doctor, şi 
cu fata respectivă, poate mai rămâneţi dumneavoastră o perioadă, să o formaţi, să o 
iniţiaţi. 
În încheiere vreau să vă spun, că orice problemă aveţi dumneavoastră, sau oricare altă 

persoană din localitate, la orice instituţie, vă rog să apelaţi cu încredere, şi o să vă ajut 
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cu drag. Ţinând cont de situaţia actuală, cu această pandemie de COVID 19, dacă aveţi 
nevoie de salvare, vă rog să apelaţi cu încredere şi o să vă ajut cu tot ce pot. Aveţi grijă de 
bătrâni, eu nu zic să îi vaccinaţi, sau să nu îi vaccinaţi, nu este problema mea, dar acum 
acest virus Delta atacă foarte mult bătrânii şi copiii, protejaţii cât puteţi. 

În încheiere domnul primar îi mulţumeşte domnului vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Buzău, pentru participare, cu precizarea că îl aşteaptă  şi cu alte ocazii la 
Bozioru. 
     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, 
      DINCĂ Luisa         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           

………………………..                                                     ……………………….                                           
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