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PROCES VERBAL 
încheiat astazi 29 mai 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 29 mai 2020, ora 9,00, s-a făcut în baza Dispoziției Primarului 
comunei Bozioru nr. 62 din 22.05.2020, 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. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință 
domnul Spătaru Marian, care a deschis lucrările acesteia. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, care  s-a aprobat 
cu  voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri” din 8 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, domnul Spătaru Marian 
a întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii. 

Nemaifiind nici o intervenţie domnul preşedinte de şedinţă dă citire 
ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre  privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv și 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna Bozioru este membru asociat;   

 Iniţiator : primar Grigore Valentin 
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2. Proiect de hotărâre  privind:   aprobarea implementării proiectului 
,,Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea Sărăciei şi a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924 

Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
3. Proiect de hotărâre  privind: modificarea Organigramei şi Statului de 

Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului;   
 Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
4. Proiect de hotărâre  privind: aprobarea  Contului de Execuţie pe  anul 

2019;   
 Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
5. Proiect de hotărâre  privind:  aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a 

unui spaţiu cu  destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “Dispensar medical 
uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău ;   

 Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 
Se  supune  la vot ordinea de zi cu cele patru proiecte de hotărâre  

menţionate mai sus  care  s-au aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă”, 0 ”abțineri”. 

 
               Punctul nr. 1 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna Bozioru este membru asociat;   
 
    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 
domnului 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. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
  Doamna consilier Marcu Ilinca precizează faptul că în baza prevederilor legale 
menţionate în materialele prezentate, se impune efectuarea unor modificări în 
componenţa Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Eco Buzău 2009”, este de acord cu aceste modificări. 
 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu  voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri” , din 8 consilieri prezenţi la şedinţă. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 19 din 29 mai  2020. 

 
Punctul nr. 2 din Ordinea de zi 

Proiect de hotărâre  privind:   aprobarea implementării proiectului 
,,Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea Sărăciei şi a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924. 
 
       Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 
domnului 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. 
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       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
     Domnul consilier Morogan Gheorghe este de acord cu materialele prezentate 
şi precizează faptul că  implementarea acestui proiect din domeniul asistenţei 
sociale, este unul benefic pentru persoanele defavorizate de la nivelul localităţii, 
pentru combaterea sărăciei şi a ajutorarea persoanelor  aflate în situaţie de 
risc. 
 
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu  voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 8 consilieri prezenţi la şedinţă.. 
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Adămuș nr. 20 din 29 mai 2020. 
 

Punctul nr. 3 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind: modificarea Organigramei şi Statului de 

Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului;   
 

       Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 
domnului 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. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
  Doamna consilier Jipa Lucia, este de acord cu materialele prezentate şi 
precizează faptul că modificările aduse Organigramei în ceeace priveşte 
redunumirea unor compartimente din aparatul de specialitate al primarului era 
necesar, deoarece vechile denumiri nu se potriveau întocmai cu activitatea 
compartimentului. 
        Este de acord transformarea funcţiei contractuale de execuţie de 
muncitor, în funcţie publică de execuţie de consilier debutant în 
Compartimentul Resurse Umane, Informare, relaţii Publice şi Stare Civilă. 
 
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. 21 din 29 mai 2020. 
 

Punctul nr. 4 din Ordinea de zi 
Proiect de hotărâre  privind: aprobarea  Contului de Execuţie pe  anul 2019;   

 
Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 
domnului 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. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
 
     Doamna consilier  Dincă Luisa, precizează faptul că  în conformitate cu 
prevederile legii finanţelor publice locale, primarii întocmesc şi prezintă spre 
aprobarea consiliului local,până  în luna mai a anului următor, contul anual de 
execuţie şi situaţiile financiare anuale, aşa cum aţi detaliat execuţia bugetului 
de venituri, pentru secţiunea funcţionare cât şi pentru secţiunea de dezvoltare. 
     Sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. 
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. 
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Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 22 din 29 mai 2020. 
 

Punctul nr. 5 din Ordinea de zi 
aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu  destinaţia 

“Farmacie” situat in imobilul “Dispensar medical uman” din satul Bozioru , 
comuna Bozioru , judeţul Buzău ;   

 
      Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 
domnului 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. 
       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
Doamnul consilier Filipoiu Valerian, precizează faptul că este foarte bine dacă 
se va reuşi în urma aprobării acestei hotărâri, să se închiriere acest spaţiu cu 
destinaţia ,,Farmacie umană”, fiind foarte necesar pentru populaţie, înfiinţarea 
unei farmacii la nivelul localităţii. 
       Este de acord cu materialele prezentate. 
      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. 23 din 29 mai 2020. 
 

Nemaifiind alte discuţii pe ordinea de zi, lucrările ședinţei ordinare a 
Consiliului Local se încheie. 
 
 
 Preşedinte de şedinţă,                                Secretar general comună, 
    SPĂTARU Marian                                            OPREA Mirela 
                                                                                              
 
………………………..                                              ……………………….                                           
 
 
 
 


