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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  29 aprilie  2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 0900 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

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

data de 29 aprilie 2022, ora 0900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr.42/21.04.2022, 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 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. 
        Iniţiatorul proiectului de hotărâre,   privind  aprobarea  Contului de Execuţie 
şi închiderea Exerciţiului financiar bugetar pe  anul 2021,  Iniţiator: primar 
Grigore Valentin, anunţă consilierii retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect 
de hotărâre, motivat de faptul că  întocmeşte condiţiile legale de punere în 
dezbatere, amânând proiectul de hotărâre pentru următoarea şedinţă de Consiliu 
local. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna JIPA 
LUCIA, care a deschis lucrările acesteia şi supune la vot ordinea de zi care este 
aprobată cu 9 voturi ,,pentru” din 9 consilieri. 
     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  

          1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
       2.Proiect de hotărâre: privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru  
anul 2023 cu rata inflaţaţiei  de 5,1%; Iniţiator : primar Grigore Valentin 
       3.Proiect de hotărâre:  privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 
    4.Alte probleme ale activității curente. 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


 2 

          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 indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru  
anul 2023 cu rata inflaţaţiei  de 5,1%; 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. 

Raportul de specialitate este prezentat de contabilul instituţiei, iar  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. 16 din 29.04.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
       3.Proiect de hotărâre:  privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație; 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. 

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. 17 din 29.04.2022.  

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente 
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali care doresc să se înscrie la cuvânt. 
Domnul consilier Spătaru Marian, precizează faptul că doamna secretar, a 

menţionat de fiecare dată în procesul verbal al şedinţei, solicitările dânsului. 
Acuză că nu a primit nici un răspuns din partea domnului primar, referitor la 

cetăţenii care au plătit facturi la gunoi sau cei rău platnici sau  dacă există persoane 
legate la pauşal la sistemul de apă. 

Deasemenea nici pentru lămpile de iluminat  nu a primit nimic şi acuză faptul că 
nu toţi cei care joacă pe terenul de sport nu sunt taxaţi, amintind faptul că dânsul nu a 
fost de acord instituirea taxei pentru terenul de sport. Propune domnului primar, să 
pună la foişorul de la terenul de sport, o masă şi întreabă dacă s-au tipărit bilete de 
intrare pentru terenul de sport. 

Îl întreabă pe domnul primar de cererea depusă de dumnealui de aproximativ un an 
de zile, cu privire la închirierea buldoexcavatorului, şi acuză faptul că nu a primit un 
răspuns nici la această dată şi pe vremea când a fost viceprimar a achitat din banii 
dânsului reparaţia buldoexcavatorului. Precizează faptul că nu a mai primit banii 
înapoi şi acuză că ar fi putut să îi închiriere şi dumnealui pentru o oră, 
budoexcavatorul. 
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Il roagă pe domnul primar să ia legătura cu firma care a executat lucrarea la 
Căminul cultural şi să repare treptele pentru că se vede foarte urât.  

Domnul consilier îl întreabă pe domnul primar, dacă a mai rămas păşune de 
închiriat la Găvanele, şi cum s-a făcut de  i s-a dat spre închiriere domnului Grosaru 
Constantin să pască cu 3 animale/ha iar la Găvanele 1 bovină/ha. Mai precizează faptul 
că domnul Grosaru Constantin, în loc să pască terenul de pajişti închiriat  cu animalele, 
bagă stâna, ceeace nu este normal, ca păşunea să fie închiriată doar pentru a o trece la 
APIA.   

De alfel precizează că a fost de acord cu toate materialele de pe ordinea de zi. 
Domnul primar răspunde întrebărilor ce i-au fost adresate, precizând cu referire la 

terenul de sport, faptul că toată lumea este taxă şi nu se face diferenţe. Săptâmâna 
trecută a avut loc o activitate sportivă în care au fost implicaţii elevii Şcolii Bozioru,  
după care au primit echipament sportiv, probabil că la aceştia s-a făcut referire. Nu au 
fost taxaţi pentru că  elevii şcolii noastre au acces gratuit pe terenul de sport, aici 
desfăşurându-se şi orele de sport. Domnul primar îl informează pe domnul consilier 
Spătaru Marian, că au fost tipărite biletele pentru taxa de la terenul de sport, şi o să 
achiziţioneze  şi o masă pentru foişorul din cadrul terenului de sport. 

Referitor la închirierea buldoexcavatorului, am spus că vi-l dau după ce achitaţi taxa, 
iar cu privire la treptele de la Căminul cultural, ştiţi foarte bine că au mai fost reparate 
de câteva ori, dar o să le reparăm din nou. 

În ceeace priveşte situaţia cu persoanele de la gunoi şi a celor cu apa,  racordaţi la 
pauşal, îi dă termen domnului viceprimar, ca până la data de 06.05.2022, să îi dea 
situaţia domnului Spătaru. 

Referitor pa păşunea de la Găvanele, îl informează pe domnul consilier Spătaru că nu 
a mai rămas nici un metru pătrat de păsune pentru închiriere. 

Următorul înscris la cuvând fiind domnul consilier Văcăroiu Marius, care îl întreabă 
pe domnul primar ce program are domnul Ursu Irinel, şoferul de pe microbuzul şcolar. 
Precizează că ar trebui continuată activitatea de dinainte de Paşte,  fiind un lucru foarte 
bun, că s-au astupat gropile până pe deal, s-a făcut curat şi s-au adunat gunoaile cu 
tractorul. Propune ca în satul Fişici, unde merg turiştii să fie amplasate pubele pentru 
colectarea gunoiului de către aceştia, şi dacă se poate să aibă în vedere să pună un 
foişor la Şerban, unde se află placa turnată şi este o poziţie foarte frumoasă. Precizează 
că drumul până  în satul Nucu este relativ bun, ar mai trebui pus balast până în 
punctul  la ,,Piatră”,  iar cele până la Vestigiile Rupestre să reparate şi  curăţate de 
crengi. 

Domnul primar îi răspunde domnului consilier Văcăroiu Marius, precizând că şoferul 
de pe microbuzul şcolar are program de la ora 6 până la ora 18 seara, un program de 12 
ore, acesta avănd normă întreagă la Primărie şi ½ normă la Şcoală. 

Domnul consilier intervine precizând faptul că domnul Ursu Irinel,  trebuie să 
respecte programul, iar după ce se termină programul de transport pentru elevi, să mai 
spele o maşină, să facă curat în ea, nu să plece acasă. 

Intervine şi domnul consilier Spătaru Marian intrebând ce face domnul Ursu Irinel 
de la ora 6 la ora 18,  precizând că şoferul de pe microbuzul şcolar, ar fi trebuit să aibă 
½ normă la Primărie şi ½ normă la Şcoală, nu  o normă şi jumătate. 

Domnul Primar precizează că postul de şofer pentru microbuzul şcolar, este post în 
afara Organigramei, fiind dat de către Prefectură pe excepţie, conform legii. 

Referitor la drumuri precizează că o să se continue activitatea  de reparaţie şi de 
curătare a acestora, o să ia măsuri pentru  amplasarea unor pubele sus  pe platou, unde 
vin turiştii, pentru a depozita gunoiul. 

Doamna Şerban Simona,  îl înformează pe domnul primar ar trebui raparată uliţa de 
Morogan, care  în urma ultimei ploi torenţiale,  a devenit impracticabilă, formându-se  
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şanţuri foarte adânci, ploaia aducând pietrele şi pământul în şosea, făcând foarte dificilă 
deplasarea autovehiculelor. 

Domnul primar îi răspunde doamnei şerban, precizând că o să trimită 
buldoexcavatorul pentru a repara uliţa de la Morogan. 

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, 
     JIPA LUCIA        OPREA Mirela 
                                                                                                                                               


	PROCES VERBAL
	Lucrările ședinței încep la ora 0900 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Bozioru.
	Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> pentru data de 29 aprilie 2022, ora 0900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei Bozioru nr.42/21.04.2022, emisă în temeiul art. 134 alin.(1) lit. a)  din Ordonanţa de U...
	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 O...
	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 JIPA LUCIA, care a deschis lucrările acesteia şi supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu 9 voturi ,,pentru” din 9 consilieri.

