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PROCES VERBAL 

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

 
Lucrările ședinței încep la ora 1000 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

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

data de 29 iunie 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr.63/21.06.2022, 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 8 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție. Lipseşte motivat doamna consilier Jipa Lucia, din motive de sănătate. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin şi secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA. 

Având în vedere faptul că preşedintele de şedinţă, doamna Jipa Lucia lipseşte 
din motive de sănătate, consilierii au ales cu unanimitate de voturi pe doamna 
consilier local Dincă Luisa să fie preşedinte de şedinţă azi 29.06.2022. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna 
Dincă Luisa, care a deschis lucrările acesteia şi supune la vot ordinea de zi care este 
aprobată cu  voturi ,,pentru” din 8 consilieri prezenţi. 
     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  

      1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
   2.Proiect de hotărâre: privind încredințarea  gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  către Compania de Apa S.A. Buzau; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

   3. Proiect de hotărâre:  privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul 
de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA 
BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel 
Saligny” ; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

4.Proiect de hotărâre:  privind categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 
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ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de 
Investiții  ”Anghel Saligny” ; Iniţiator: primar Grigore Valentin 

 5. Proiect de hotărâre:  Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: 
Iulie  – August - Septembrie 2022; Iniţiator: primar Grigore Valentin 

    6. Cererea domnului Gheorghe Aurel, prin care solicită un ajutor de urgenţă. 
  7. 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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 8 consilieri prezenţi 
la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 

  Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
        Proiect de hotărâre: privind încredințarea  gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  către Compania de Apa S.A. Buzau; 
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 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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 21 din 29.06.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
       3.Proiect de hotărâre:   privind  aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, 
COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții  
”Anghel Saligny” ; 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 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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0  voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 22 din 29.06.2022.  

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
4.Proiect de hotărâre: privind categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 

local pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 
ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de 
Investiții  ”Anghel Saligny” ; 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 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.  
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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. 23 din 29.06.2022.  

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
5.Proiect de hotărâre: Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: 

Iulie  – August - Septembrie 2022; 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 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 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0  voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 24 din 29.06.2022, prin care s-a ales preşedintele de şedinţă pentru lunile iulie, 
august şi septembrie, domnul consilier local Filipoiu Valerian.  

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
Cererea domnului Gheorghe Aurel, prin care solicită un ajutor de urgenţă. 
În urma discuţiilor s-a stabilit aprobarea cererii domnului Gheorghe Aurel, cu 8 

voturi ,,pentru”, în cuantum  de 500 lei. 

Se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente 
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali care doresc să se înscrie la cuvânt. 
Domnul Primar doreşte să ia cuvântul, precizând faptul anul acesta nu există 

posibilităţi financiare, pentru organizarea zilei localităţii de ,,Sfântul Ilie”, cerându-le 
consilierilor să fie de acord cu această propunere. Nici localităţile din jur nu 
organizează ziua localităţii, exemplu Colţi, Berca, Brăeşti. De asemenea îi roagă pe 
domnii consilieri dacă au propuneri pentru rectificarea bugetară ce va avea loc la 
începutul lunii iulie, mai exact pe 6 iulie, să vină cu propunerile. 

Domnul consilier Spătaru Marian, a ţinut să îi mulţumească domnului primar că a 
băgat  balast pe uliţa unde locuieşte şi dumnealui. În legătură cu predarea sistemului 
de apă către Compania de Apă, dacă nu există altă soluţie şi legea ne obligă, asta este , 
şi poate calitatea apei va fi mai bună. În ceeace priveşte ziua localităţii,  îndr-adevăr s-
ar fi cheltuit foarte mulţi bani, bani care vor fi folosiţi în alt scop. Dacă s-ar putea 
pentru rectificare bugetară  să prindeţi bani pentru închirierea unui buldozer pentru 
reparaţia drumurilor. Sunt de acord cu toate materialele de pe ordinea de zi, pe care le-
am votat ,,pentru”. 

Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier local Văcăroiu Marius-Ion, care 
spune că ar fi fost bine să nu se fi predat sistemul centralizat de apă către Compania de 
Apă, dar dacă nu există altă soluţie nu avem ce face. 

Ar trebui să se pună indicatoare spre Colţi şi la Fişici, pentru a nu se mai duce în 
eroare turiştii, să nu mai greşească traseele. Referitor la ziua localităţii, la faptul că nu 
se mai ţine în acest an, sunt de acord, pentru că ar fi trebuit foarte mulţi bani.În 
legătură cu şanţurile dalate de la Scăeni ar trbui defrişat pe marginea lor. Dacă s-ar 
putea să se amplaseze nişte pubele sus la Fişici, pentru turişti. 

Precizează că este de acord cu toate materialele de pe ordinea de zi pentru care a  
dat un vot pozitiv. 

Domnul consilier local Filipoiu Valerian îl întreabă pe domnul primar, ce se 
întâmplă cu staţia de autobuz de pod,  călătorii nu mai au acces la aceasta. 

Sunt de acord cu toate materialele pentru care am votat ,,pentru”. 
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Domnul primar dă răspuns întrebărilor domnilor consileri, precizând că va prinde 
bani la rectificare pentru închirierea unui buldozer mic, necesar reparaţiei drumurilor. 

 
O să îl rog pe domnul viceprimasr să ducă sus, la Fiţici câteva tomberoane, pentru 

colectarea gunoiului,  pentru turişti. 
În ceeace priveşte staţia de la pod, eu am fost la Consiliul Judeţean şi am discutat 

cu domnul vicepreşedinte Adi Petre, dar din păcate proiectul  de drum judetean nu 
poate fi modificat, aşa au fost prevăzute în proiect acele bare, iar noi Primăria nu avem 
autorizaţie pentru amplasarea staţiei în acel loc, acestea nu se amplasează  în 
apropierea podurilor, legea nu permite. Vom muta staţia de autobuz, în parcare la 
Centrul de Informare Turistică, deoarece în altă parte nu avem unde. 

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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