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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.07.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local Bozioru,
începând cu orele 9,00, convocat în
conformitate cu Dispoziţia nr.82/23.07.2020, emisă de primarul comunei
Bozioru, d-l Grigore Valentin.
Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei
Bozioru.
La şedinţă participă 8 consilieri ai Consiliului local din 9
consilieri in functie, domnul primar Grigore Valentin, d-na Oprea Mirela secretar general al comunei Bozioru, dl. Chircu Ortensiu – contabililul
institutiei si dl. Staicu Daniel – director la Scoala Gimnaziala Bozioru.
Lipseste motivat domnul consilier Buduianu Marian.
Secretarul general anunta consilierii ca trebuie sa isi aleaga un alt
presedinte de sedinta, deoarece au expirat cele trei luni ale presedintelui
de sedinta anterior.
Domnul viceprimar propune ca presedinte de sedinta pe doamna
consilier Marcu Ilinca, fiind votat in unanimitate de consilierii prezenti la
sedinta.
Se solicita interventii la Procesul verbal al sedintei anterioare.
Nu sunt intervenţii, supus la vot este aprobat cu votul a 8 consilieri
prezenti din totalul de 9 consilieri in functie.
Preşedinte de şedinţă, constată legalitatea începerii şedinţei şi da
citire ordinei de zi anunţată cu invitaţie şi materialele aferente proiectelelor
de hotărâre de către secretarul general al comunei Bozioru, Oprea Mirela,
conform prevederilor legale.
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind: alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : primar Grigore Valentin
2. Proiect de hotărâre privind: rectificarea bugetului local pe anul
2020.
Iniţiator : primar Grigore Valentin

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi ,,pentru” din
totalul de 8 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi :
1. Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
La propunerea domnului viceprimar, Spataru Marian la inceputul
sedintei, s-a propus ca presedinte de sedinta doamna consiler Marcu
Ilina, tiţi consilierii prezenţi fiind de acord.
Nemaifiind nici o intervenţie supus la vot proiectul de hotărâre a fost
aprobat cu 8 voturi ,,pentru”, - contra din totalul de 9 consilieri in functie,
prezenţi 8, adoptându-se hotărârea nr.24/29.07.2020, privind alegerea
preşedintelui de şedinţă.;
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi :
2. Proiect de hotărâre
pentru anul 2020;

privind:

rectificarea

Bugetului local

Doamna consilier Marcu Ilinca, preşedinte de şedinţă , domnului
contabil Chircu Ortensiu sa prezinte raportul de specialitate la Proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Domnul contabil, Chircu Ortensiu da citire Raportului de specialitate,
dupa care solicita interventia consilierilor daca au sau nu intrebari de
adresat.
Nu a fost nici o interventie drept pentru care presedintele de sedinta da
cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, domnul primar Grigore
Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus
menţionat.
Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.
Se da cuvantul domnului Director al Scolii Gimnaziale Bozioru, care
multumeste consiliului local pentru sprijinul acordat, pentru reabilitarea
scolii si pentru cei 7500 lei acordati, necesari pentru procurarea
materialului lemnos pentru incalzirea salilor de clasa.
Tot odata as dori sa ne sprijiniti pe cat posibil, cu sumele necesare
pentru reparatia scolilor din satele Gavanele si Scaeni.
La Scoala Gavanele avem o problema cu acoperisul, prin care ploua, si
a fost afectat tavanul, si deasemenea va mai solict ajutorul pentru
constrirea unei magazii la Scoala Bozioru pentru depozitarea materialului
lemnos.
Domnul primar intervine si aproba cele semnalate de domnul Director,
spunand ca si dansul a fost abordat de cetatenii din satele respective in
vederea repararii acestor scoli.
La scoala Scaeni, am primit solicitari din partea cetatenilor din acest
sat sa imprejmuim scoala, sa se puna dusumele in salile de clasa, acest

spatiu putandu-se folosi de catre cetateni, in vederea inchirierii, pentru
diverse evenimente.
De asemenea domnul primar il roaga pe domnul director sa ia o
masura cu arhiva de la Scoala Găvanele, sa fie adusa in arhiva de la
Scoala Bozioru in vederea pastrarii acesteaia in bune conditii si pentru a
nu fi furata.
Ar trebui impreuna cu dumneavoastra sa ne deplasam la aceste scoli
si sa facem un necesar de materiale pentru a fi reparate.
Se da cuvantul domnului consilier Filipoiu Valerian, care precizeaza
faptul ca ar fi pacat ca aceasta hotarare sa nu treaca, si sa aprobam
rectificarea bugetului local asa cum a fost el propus, si ca nu are sens sa
ne certam pe marginea alocarii acestor sume absolut necesare si pentru
reparatia drumurilor calamitate si pentru reparatia fatadei Scolii Bozioru,
pentru care de nenumarate ori, am spus in sedintele de consiliu ca ar
trebui sa se faca.
Ar fi păcat sa se piardă cei 406 mii lei alocati de catre Guvern, pentru
calamitatile din această vară, in urma carora au fost afectate drumurile
comunale si săteşti.
Referitor la reparaţia celor doua scoli de la Gavanele si Scaeni ar trebui
sa se repare si sa poata fi folosite in cazul unui botez, a unei pomeni sau a
unei cununii.
Domnul primar intervine si spune consilierilor locali ca ar trebui sa isi
duca mandatele pentru care au fost alesi pana la capat, chiar daca unii
dintre ei au ales sa mearga in alegerii, ca si candidati din cadrul altor
partide. Totul a mers foarte bine pe parcursul a 4 ani de mandat.
Doamna consilier Marcu Ilinca, intervine si precizează faptul ca daca
unii dintre consilierii nu sunt de acord cu unele puncte din hotarare,
acestea ar fi trebuit sa fie dezbatute pe comisii si nu sa ne trezim acum ca
nu suntem de acord cu unele puncte din Proiectul de hotarare.
Se da cuvantul doamnei consilier Dincă Luisa, care relama faptul ca
a trecut prin satul Scaeni, unde s-a facut parcul si am vazut ca oamenii
care erau angajati de catre firma constructoare stateau la umbra, iar
oamenii de la ajutor social munceau.
De ce utilajele primariei lucrau la parcul Scaeni cand trebuia ca
lucrarile sa se faca de catre firma care a contractat lucrarea.
Domnul primar îi raspunde doamnei consilier Dinca Luisa, ca utilajele
primariei au fost inchiriate de catre firma respectiva, pentru care exista
facturi fiscale, facandu-se venit la bugetul local.
Doamna Dinca Luisa a precizat ca nu a stiut acest aspect.
Doamna consilier Dinca Luisa, il acuza pe domnul director al scolii
gimnaziale Bozioru, ca nu discuta cu parintii, ca este arogant si de cate ori
doresc parintii sa discute cu dumnealui, acesta le întoarce spatele
spunând ca primeste ordine de la balcon.

Domnul primar intervine si precizeaza faptul ca nu a avut o colaborare
foarte buna cu domnul director, anul acesta am discutat cu dumnealui de
3 ori si nu primeste ordine de la mine.
Doamna consilier Dinca Luisa aduce la cunostinta domnului primar,
faptul ca un an si jumatate s-a facut focul la scoala de la Vavalucile si
persoana care a prestat acest serviciu nu a fost platita nici in ziua de
astazi, domnul director spunand ca nu a fost lasat de cei de la primarie.
Doamna consilier Dincă Luisa se adresează domnului director
spunându-i sa nu mai fie arogant si sa discute cu parintii cand merg la
scoala cer informatii in legatura cu copii lor. Il acuza pe domnul director ca
nu a permis elevilor de la scoala Fisici sa intre in salile de clasa, ţinând
elevii in ploaie.
Domnul director respunde acuzatiei aduse si isi cere scuze pentru cele
intamplate, dar copii cu o zi inainte au facut mizerie in salile de clasa si
din aceasta cauza nu sa permis intrarea elevilor in salile de curs.
Doamna Marcu Ilinca i-a cuvantul si precizeaza faptul ca copiii si
parintii trebuiesc respectati, indiferent de statutul lor social, fie ca învaţă
bine sau mai putin bine, iar profesorii trebuie sa isi faca datoria. Scoala
Bozioru, a dat societatii oameni de marca, de valoare, profesori
universitari, doctori, militari, etc, oameni cu care ne mândrim.
Domnul consilier Filipoiu Valerian, intervine si precizeaza faptul ca
este regretabil ca copiii au fost tinuti in ploaie si spera ca acest lucru sa nu
se mai intample pe viitor.
Doamna Jipa Lucia, înscrisa la cuvant, precizeaza faptul ca este
regretabil ca acum la sfarsit de mandat exista divergente cu privire la
aprobarea rectificarii bugetare, rectificari care au mai avut loc pe parcursul
celor 4 ani de mandat, si ca se putea comenta si atunci ca si acum, si este
pacat să nu facem ceva la nivel de comunitate, si să lăsăm orgoliile la o
parte pentru ca este rusinos ceeace se întampla acum in consiliul local, la
faptul ca s-au ajuns la jigniri care nu isi au rostul.
Urmatorul inscris la cuvant, este domnul viceprimar, Spataru Marian
care precizeaza faptul ca nu i se pare corect ca toate lucrarile care se fac la
nivel de localitate, să se facă cu aceeasi firmă.
Domnul primar îi raspunde precizand faptul ca aceasta firma a solicitat
cel mai mic pret pentru efectuarea lucrarilor.
Domnul Spataru Marian precizeaza faptul ca nu este multumit de
faptul ca fundatia de la zidul de parcul Scăeni nu este de 50 de cm.
Domnul primar îi raspunde si precizeaza faptul ca in proiect fundatia
este de 20 de cm, iar construtorul a respectat proiectul. Proiectantul va
raspunde daca se va intampla ceva cu zidul respectiv, lucrarea avand o
garantie de 2 ani.
Domnul viceprimar precizeaza ca voteaza si este acord cu proiectul de
hotarare cu privire la rectificarea bugetara, cu o menţiune, să se ia in

calcul ca proiectantul sa vină totusi cu o solutie, si să se facă în aşa fel
încat ca fundatia zidului sa fie de aproximativ 50 de cm.
În incheiere, dna. Consilier Marcu Ilinca, precizeaza faptul ca am
pornit toti pe un drum, si că nu ar trebui ca acum să iesim pe usa din dos,
că sunt nişte lucrări ce trebuiesc făcute, si trebuie să recunosc că nu mi-a
plăcut starea drumurilor la acest moment, si speră ca aceşti bani alocaţi
pentru calamităţi, sa rezolve această problemă.
Nemaifiind nici o intervenţie supus la vot proiectul de hotărâre a
fost aprobat cu 8 voturi ,,pentru”, - contra din totalul de 9 consilieri in
functie, prezenţi 8, adoptându-se Hotărârea nr.25/29.07.2020, privind
rectificarea Bugetului local pentru anul 2020;
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,
MARCU Ilinca,
……………………

Secretar general comuna,
OPREA Mirela
……………………….

