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PROCES VERBAL 
încheiat astazi 26 noiembrie 2020 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

ordinare a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

 
Lucrările ședinței încep la ora 9,00 și se desfășoară la sediul Primăriei 

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

pentru data de 26 noiembrie 2020, ora 9,00, s-a făcut în baza Dispoziției 
primarului comunei Bozioru nr. 137 din 20.11.2020, emisă în temeiul art. 134 
alin.(1) 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 în funcție. 

 Lipseşte motivat, domnul consilier local Buduianu Marian. 
Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la 

ședință domnul primar GRIGORE Valentin,  secretarul general al comunei, dna 
Mirela OPREA, contabilul istituţiei domnul Chircu Ortensiu şi domnul director 
al Şcolii Gimnaziale Bozioru, Staicu Dănuţ. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință 
doamna consilier Jipa Lucia. 

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, preşedintele de şedinţă 
întrebată consiliul local dacă sunt intervenţii la ordinea de zi. 

Nemaifiind nici o intervenţie  preşedintele de şedinţă dă citire ordinii de 
zi: 
1.  Proiect de hotărâre  privind:  rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
2. Proiect de hotărâre  privind:: Modificarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Bozioru. 
 Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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3. Proiect de hotărâre  privind:  stabilirea structurii organizatorice a echipei 
mobile precum şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a 
acesteia  la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă 
domestică. 

Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
4. Diverse: Decizia nr.36/06.11.2020 a Camerei de Conturi Buzău. 

 
Se  supune  la vot ordinea de zi cu cele 4 puncte   menţionate mai sus  

care  s-au aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”. 
 

Punctul nr. 1 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind: rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
      Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Jipa Lucia, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 
      Se dă cuvântul domnului contabil Chircu Ortensiu să prezinte raportul de 
specialitate şi anexele privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020. 
      Acesta prezintă solicitările Şcolv ii Gimnaziale Bozioru, conform adreselor 
nr.615/22.10.2020, 641/02.11.2020 şi 650/06.11.2020, prin care solicită 
alocarea sumei de 5.000 lei pentru decontarea cheltuielilor de transport a 
cadrelor didactice, conform legii, pentru perioada  septembrie –decembrie 2020, 
alocarea sumei de 1.500 lei  în vederea achiziţionării de cadouri pentru copii cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă şi al alocarea sumei de 66.500 lei pentru 
achiziţionarea de tablete pentru  copii, necesare desfăşurării cursurilor, care 
datorită pandemiei COVID-19 au fost mutate în on-line. 
       Domnul contabil, menţionează faptul că bugetul local va fi modificat  
numai la partea de cheltuieli, lista de investiţii rămânând nemodificată, iar 
modificările survenite în structura bugetului local se regăsesc  evidenţiate şi în 
anexele la proiectul de hotărâre. 
       Preşedintele de şedinţă, invită consilierii  prezenţi să se înscrie la cuvânt pe 
marginea  materialului prezentat.Înscris la cuvânt domnul Filipoiu Valerian, 
este de acord cu materialele prezentate, precizând faptul că este un lucru bun 
faptul că s-au găsit resursele necesare pentru a face o bucurie copiilor cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, şi faptul că aceşti copii vor beneficia de tablete 
pentru desfăşurarea cursurilor on-line, este o mare realizare deoarece 
majoritatea familiilor nu îşi permit să achiziţioneze aceste tablete necesare 
desfăşurării procesului de învăţământ. 
        Nemaifiind nici o interpelare se supune la vot proiectul de hotărâre mai 
sus menţionat. 
     Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri” , din 8 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri 
în funcţie. 
        Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 33 din 26 
noiembrie  2020, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020. 
 
Punctul nr. 2 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind: Modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local Bozioru. 

    Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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       Doamna  preşedinte de şedinţă , consilier Jipa Lucia, invită pe domnul 
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  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal, precizând 
faptul că  componenţa Consiliului local Bozioru s-a modificat ca urmare a 
constituirii noului Consiliu local în urma alegerilor locale din data de 27 
septembrie 2020, drept pentru care s-a modificat şi componenţa Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local prevăzute în ROF al CL, aprobat prin HCL 
nr.18/30.04.2020. 
     Ca urmare a modificării membrilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local Bozioru, v-a trebui să modificăm art.23 pct.7 lit. “a) b), c)” din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, cu noile Comisii de specialitate 
formate ca urmare a constituirii noului Consiliu Local. 
            
       Doamna preşedinte de şedinţă invită consilierii prezenţi să i-a cuvântul  pe 
marginea materialului prezentat.  
     Domnul consilier Morogan Gheorghe, înscris la cuvânt,  este de acord cu 
materialele prezentate şi precizează faptul Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului local trebuie actualizat ca urmare a constituirii 
noului consiliu local. 
     Nemaifiind şi alte interpelări se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus 
menţionat. 
      Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”,0 
voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 8 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 
consilieri în funcţie. 
     Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 34 din 26 noiembrie 
2020, privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local Bozioru. 
 
Punctul nr. 3 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind: stabilirea structurii organizatorice a echipei 
mobile precum şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a 
acesteia  la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă 
domestică. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
      Preşedinte de şedinţă , îl invită pe domnul primar Grigore Valentin să 
prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus menţionat. 
         Domnul primar aduce la cunoştinţă  consilierilor faptul că v-a trebui 
modificată structura echipei mobile în cazul situaţiilor de violenţă domestică de 
la nivelul UAT Bozioru, deoarece unii membrii din vechea comisie formată prin 
HCL nr.6/28.03.209, nu mai lucrează în instituţie. 
          Se dă cuvântul doamnei secretar Oprea Mirela, să prezinte raportul de 
specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
      La invitaţia preşedintelui de şedinţă se trece la discuţii pe marginea 
materialului prezentat.  
  Doamna consilier Jipa Lucia, este de acord cu materialele prezentate şi 
precizează faptul că modificările aduse în componenţa echipei mobile,  în 
cazurile de violenţă domestică de la nivelul comunei Bozioru, era absolut 
necesară. 
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     Nemaifiind şi alte interpelări  se supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat. 
    Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 8 consilieri prezenţi la şedinţă. 
     Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 35 din 26 noiembrie 
2020, privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precum 
şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la 
nivelul comunei Bozioru, în cazurile de violenţă domestică. 
 
Punctul nr. 4 din Ordinea de zi 

 Diverse: Decizia nr.36/06.11.2020 a Camerei de Conturi Buzău. 
 

    Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Jipa Lucia, îi invită pe domnul 
primar şi domnul contabil să prezinte punctul 4 de pe ordinea de zi cu privire 
la Decizia nr.36/06.11.2020 a  Camerei de Conturi Buzău. 
     Domnul primar prezintă şi aduce la cunoştinţă domnilor consilieri prezenţi,  
Decizia Camerei de Conturi Buzău, ca urmare a controlului efectuat în perioada 
08 septembrie – 9 octombrie 2020, fiind vorba despre recuperarea unor sume 
de bani, o parte din bani fiind recuperaţi pe timpul exercitării controlului 
Camerei de Conturi, iar o parte urmând a se recupera. 
    Domnul primar, invită pe domnul contabil să dea citire Deciziei  
nr.36/06.11.2020 a Camerei de Conturi Buzău, în care sunt  precizate 
următoarele aspecte: 
       1.Personalul de specialitate din cadrul primăriei nu a efectuat 
inventarierea masei impozabile în vederea identificării contribuabililor care 
deţin terenuri în extravilanul comunei şi care nu au depus declaraţii de 
impunere, nu a notificat contribuabilii cu privire la obligativitatea depunerii 
declaraţiilor fiscale şi nu a stabilit, evidenţiat, urmărit şi încasat impozitul legal 
datorat. Valoarea veniturilor neîncasate  la bugetul local, reprezentând impozit 
pe terenul extravilan, datorat pentru perioada 01 ianuarie 2017-30 septembrie 
2020, a fost estimată la suma de 30.838,51 lei. Pentru neplata la termen a 
acestor venituri au fost calculate majorări de întârziere la plată, până la data de 
09 octombrie 2020, în valoare de 4.774 lei.  
      2. În  anul 2019, UATC Bozioru a plătit din bugetul local către Casa socială 
a Constructorilor bucureşti, suma de 1.205,00 lei reprezentând cota de 0,5% 
din valoarea lucrărilor de construcţii montaj pentru obiectivele de investiţii 
realizate, sau în curs de realizare, fără să existe bază legală pentru plata 
acestor sume. 
      3. În anul 2018 UATC Bozioru a încheiat contractul  de lucrări 
nr.2112/25.09.2018, având ca obiect ,,Reabilitare drumuri de interes local 
calamitate în anul 2018 – DC 78 şi DC 85”. 
         La data controlului lucrările erau finalizate şi decontate integral. Plata 
lucrărilor s-a efectuat în baza facturilor emise de executant şi a situaţiilor de 
plată avizate din punct de vedere al realităţii   datelor de către dirigintele de 
şantier. 
           În urma verificării modului de decontare a contravalorii lucrărilor la 
acest obiectiv de investiţii, auditorii publici au reţinut că în situaţiile de plată 
prezentate la decontare au fost înscrise cheltuieli cu transportul rutier pe 
distanţa de 1 Km a pamântului rezultat în urma săpăturii, pentru care au nu 
fost prezentate documente care să justifice transportul acestor cantităţi. 
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     Auditorii publici au constat că abaterea s-a produs ca urmare a inexistenţei  
unor proceduri clare şi concrete de angajare a cheltuielilor din bani publici şi 
de verificare a conţinutului documentelor justificative care trebuie să 
însoţească facturile emise de furnizorii de servicii. 
      4. În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019, la obiectivul de investiţii 
,,Amenajare Parcare sat Izvoarele, comuna Bozioru”, au fost constate plăţi 
nelegale în valoare totală de 2.773,79 lei, prin înscrierea în situaţiile de plată, 
facturarea şi acceptarea la decontare a unor materiale nepuse în operă, 
respectiv: 20 ml gard viu şi 80 ml borduri din piatră pentru ancadrament. 
     După citirea Deciziei Camerei de Conturi Buzău, preşedintele de şedinţă, 
invită consilierii care doresc să se înscrie la cuvânt. 
       Doamna consilier Dincă Luisa, precizează faptul că este important să se 
respecte termenele cu privire la îndeplinirea tuturor măsurilor  dispuse în 
Decizia Camerei de Conturi Buzău şi recuperarea prejudiciilor constatate. 
       În consecinţă Consiliul Local Bozioru a fost informat şi a luat act de 
Decizia nr.36/06.11.2020, a Camerei de Conturi Buzău. 
        În încheiere domnul director al Şcolii Gimnaziale Bozioru, mulţumeşte 
Consiliului Local pentru ajutorul acordat, în vederea achiziţionării de tablete 
pentru elevi şi pentru cadourile pentru pomul de iarnă. 

Nemaifiind alte discuţii pe ordinea de zi, lucrările ședinţei ordinare a 
Consiliului Local se încheie. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 Preşedinte de şedinţă,                              Secretar general comună, 
    JIPA Lucia                                                       OPREA Mirela 
                                                                                                 
………………………..                                           ……………………….                                           
 
 
 
 


