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PROCES VERBAL
încheiat astazi 30 DECEMBRIE 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 30 decembrie 2020, ora 9,00, s-a făcut în baza Dispoziției
primarului comunei Bozioru nr. 148 din 23.12.2020, 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 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 în funcție.
Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la
ședință domnul primar GRIGORE Valentin şi secretarul general al comunei,
doamna Mirela OPREA.
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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri” din 9 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. Domnul consilier
Spătaru Marian intervine şi doreşte să se treacă pe ordinea de zi la ,,Diverse
sau alte probleme” , la nr.8 pe ordinea de zi.
Nemaifiind nici o intervenţie preşedintele de şedinţă dă citire ordinii de
zi:
1. Proiect de hotărâre privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul
Buzău
Iniţiator : primar Grigore Valentin
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2. Proiect de hotărâre privind: aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU
ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social
conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru
Iniţiator : primar Grigore Valentin
3. Proiect de hotărâre privind: aprobarea Planului anual de acţiune privind
serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul
2021
Iniţiator : primar Grigore Valentin
4. Proiect de hotărâre privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2021
Iniţiator : primar Grigore Valentin
5. Proiect de hotărâre privind: aprobarea Programului anual de achiziţii
publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău,pentru anul 2021
Iniţiator : primar Grigore Valentin
6. Proiect de hotărâre privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Bozioru, judetul Buzau în anul 2021
Iniţiator : primar Grigore Valentin
7. Proiect de hotărâre privind: alegerea presedintelui de sedinta
al Consiliului Local
Iniţiator : primar Grigore Valentin
8. Diverse/Alte probleme
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind:
aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Jipa Lucia, dă cuvântul domnului
primar Grigore Valentin să prezinte materialele şi proiectul de hotărâre sus
menţionat.
După prezentare domnul primar, întreabă dacă cineva doreşte să mai
aducă amendamente la Proiectul de hotărâre nr.33/2020.
Nu au existat interpelări, iar preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri” , din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri
în funcţie.
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 35 din 30 decembrie
2020, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău.
Punctul nr. 2 din Ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind: aprobarea
PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul
2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul
comunei Bozioru
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Doamna preşedinte de şedinţă , consilier Jipa Lucia, invită pe domnul
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de
hotărâre sus menţionat.
Nemaifiind şi alte interpelări se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus
menţionat.
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Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0
voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9
consilieri în funcţie.
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 36 din 30 decembrie
2020, privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE
INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii
nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru
Punctul nr. 3 din Ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind: aprobarea
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau
finanţate din bugetul local pentru anul 2021.
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Iniţiatorul proiectului de hotărâre, domnul Grigore Valentin, dă citire
materialelor şi proiectului de hotărâre după care întrabă dacă mai are cineva de
făcut adăugări.
Nemaifiind şi alte interpelări se supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat.
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 37 din 30 decembrie
2020, privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local
pentru anul 2021.
Punctul nr. 4 din Ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind: stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Doamna preşedinte de şedinţă , consilier Jipa Lucia, invită pe domnul
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de
hotărâre sus menţionat.
Nemaifiind şi alte interpelări se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus
menţionat.
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 38 din 30 decembrie
2020, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
Punctul nr. 5 din Ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind: aprobarea
Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul
Buzău,pentru anul 2021.
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Iniţiatorul proiectului de hotărâre dă citire materialelor cu privire la proiectul
de hotărâre.
Nemaifiind şi alte interpelări se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus
menţionat.
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 39 din 30 decembrie
2020, aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei
Bozioru, judeţul Buzău,pentru anul 2021.
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Punctul nr. 6 din Ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind: stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din
aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzau în anul
2021;
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Iniţiatorul proiectului de hotărâre dă citire materialelor cu privire la proiectul
de hotărâre.
Nemaifiind şi alte interpelări se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus
menţionat.
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 40 din 30 decembrie
2020, stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul
Buzau în anul 2021.
Punctul nr. 7 din Ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind: alegerea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Doamna preşedinte de şedinţă , consilier Jipa Lucia, invită pe domnul
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de
hotărâre sus menţionat. Domnul primar precizează faptul că s-au expirat cele 3
luni în care doamna Jipa lucia a fost aleasă preşedinte de şedinţă şi îl propune
pe domnul Spătaru Marian, preşedinte de şedinţă al Consiliului local Bozioru,
pentru perioada ianuarie 2021-martie 2021.
Nemaifiind şi alte interpelări se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus
menţionat.
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
Se adoptă Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 41 din 30 decembrie 2020,
alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local.
Punctul nr. 8 din Ordinea de zi,
Diverse/Alte probleme
Doamna consilier Jipa Lucia, preşedinte de şedinţă, dă cuvântul domnului
consilier Spătaru Marian, care doreşte anumite informaţii cu privire la utilajele
care sunt parcate/staţionate în curtea Primăriei.
Acesta întreabă, dacă există un contract cu firma de deszăpezire, pentru
staţionarea utilajelor în curtea primăriei.
Domnul consilier Spătaru Marian precizează faptul că, a înţeles de la diverse
persoane, care au fost întrebate dacă deţin autorizaţii de construire, şi întreabă
dacă aceste autorizaţii se solicită la toate persoanele care construiesc sau se
solicită doar unor persoane, şi pe ce criterii.
Domnul consilier Spătaru Marian, face propunerea către Consiliul local pentru
a aproba indexarea indemnizaţiei de consilier la 10% din salariul primarul,
acum fiind de 8% din salariul acestuia.
Referitor la taxa de gunoi, societăţile private, spre exemplu eu, nu am un
contract de salubrizare, existând doar un Proces-verbal, şi i se pare că taxa pe
gunoi, este foarte mare, existând firme care au sediul social pe raza comunei
Bozioru şi nu plătesc taxa de gunoi.
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Domnul primar, Grigore Valentin răspunde intrebărilor adresate de domnul
domnului consilier, precizând faptul că firma care are staţionate utilajele în
curtea primăriei are contract cu Primăria Bozioru, iar în legătură cu taxa de
gunoi, acele firme care au sediul social pe raza comunei Bozioru, dar nu
prestează activitate, nu generază gunoi şi prin urmare nu le putem obliga să
plătească taxă.
Referitor la autorizaţiile de construire, răspunde că se cer pe ,,criterii politice”
- bineînţeles că aceste autorizaţii de construire se cer în condiţiile legii, tuturor
persoanelor care doresc să construiască, pentru că aşa este normal şi legal şi îl
întreabă pe domnul consilier Spătaru Marian, dacă nu i se pare normal să se
respecte legea.
Înscrisă la cuvânt doamna consilier Dincă Luiza, aduce la cunoştinţă faptul că
a plătit unor persoane în vârstă, care nu se pot deplasa, factura la gunoi şi
acestea au întrebat-o de ce au plătit în luna decembrie factura lunii octombrie
când facturile au fost plătite la zi.
Îl roagă pe domnul primar să găsească o soluţie ca aceste facturi să ajungă la
timp la popolaţie şi să regleze situaţia ca oamenii să plătească gunoiul pe luna în
curs.
Totodată doamna consilier, îl întreabă pe domnul primar dacă are cunoştinţă
de faptul dacă sau achiziţionat sau nu tabletele pentru elevii de la şcoală
deoarece până la acestă dată nu le-au primit, deoarece banii pentru
achiziţionarea acestora, au fost viraţi de către primărie, către şcoala Bozioru,
din luna noiembrie.
Domnul primar precizează faptul că, referitor la facturile de la gunoi, o să
discute cu persoana din cadrul instituţiei care se ocupă de emiterea acestor
facturi şi o să remedieze problema, iar în legătură cu tabletele elevilor îl invită în
şedinţă pe contabilul primăriei, care confirmă faptul că s-au achiziţionat un
număr de 73 de tablete pentru elevi, ce urmează a fi distribuite către aceştia,
pentru a-şi desfăşura cursurile on-line.
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Văcăroiu Marius, care precizează
faptul că este de acord cu poiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, şi ar trebui
cu persoanele benficiare ale Legii 416/2001, să fie puse să cureţe crăcile de
parginea drumurilor comunale. Apreciază faptul că au fost curăţate şanturile,
iar apa rezultată din precipitaţiile din ultima perioadă, nu a mai stricat
drumurile.
Referitor la serviciile sociale, acordate poulaţiei, are cunoştinţă de 2
persoane care ar putea beneficia de nişte drepturi, deoarece sunt persoane
foarte grav bolnave, care ar trebui îndrumate către comisia de handicap, pentru
dobândirea unor drepturi ce li se cuvin conform legii.
Domnul consilier Văcăroiu Marius, este de acord cu precizarea făcută de
domnul consilier Spătaru Marian, taxa de salubritate este cam mare pentru
firme, rezonabil ar fi o taxă de 50 lei/lună/societate. Precizează faptul că ar
trebui ca persoanele fizice să plătească taxa de gunoi lunar, deoarece
5/lei/persoană/lună este o taxă rezonabilă, chiar mică.
Referitor la salarile anului 2021, acestea vor rămâne la la nivelul lunii
decembrie 2020, potrivit prevederilor de guvern, dar reproşează domnului
primar, că există angajaţi în cadrul primăriei, care nu prea îşi fac treaba, şi
aici mă refer la personalul din teren şi nu la personalul din birouri.
Doamna consiler Jipa Lucia, preşedinte de şedinţă, întreabă dacă mai
doreşte cineva să se înscrie la cuvânt.
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Nemaifiind şi alte interpelări, preşedintele de şedinţă supune la vot
propunerea domnului Spătaru Marian, de indexare a indemnizaţiilor de
consilier cu un procent 2%, care se aprobă cu un număr de 9 voturi ,,pentru” ,
din toatalul de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
În încheiere, doamna consilier Jipa Lucia, preşedinte de şedinţă, urează
,,La mulţi ani” Consiliului local şi invitaţilor şi mulţumeşte consilierilor pentru
activitatea prestată în Consiliul local pe anul 2020.
Nemaifiind alte discuţii pe ordinea de zi, lucrările ședinţei ordinare a
Consiliului Local Bozioru se încheie.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
JIPA Lucia

Secretar general comună,
OPREA Mirela

………………………..

……………………….
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