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 PROCES-VERBAL  
 
           Încheiat astăzi 31.01.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Bozioru,  începând cu orele 9,00, convocat în conformitate cu Dispoziţia  
nr.10/23.01.2020, emisă de primarul comunei Bozioru, d-l  Grigore Valentin. 
          Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru. 
           La  şedinţă  participă  7 consilieri ai Consiliului local din 9 consileri în funcţie, 
domnul primar Grigore Valentin şi d-na Oprea Mirela, secretar general al UAT Bozioru. 
    Doamna consilier Jipa Lucica şi domnul consilier Buduianu Marian au lipsit motivat. 

Domnul  consilier Morogan Gheorghe, preşedinte de şedinţă, constată legalitatea 
începerii şedinţei şi da citire ordinei de zi, anunţată de către secretarul general al comunei 
Bozioru, conform prevederilor legale. 

Se solicită intervenţii la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
Nu sunt intervenţii, supus la vot este aprobat cu votul a 7 consilieri prezenţi din 

totalul de  9 consileri în funcţie. 
Se dă citire ordinei de zi, anunţată cu invitaţie şi materialele aferente proiectelor 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:  aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali 
ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2019 - inițiator 
primar: Grigore Valentin; 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la 
starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2019 - 
inițiator primar: Grigore Valentin; 
3. Proiect de hotărâre privind  transportul gunoiului menajer de la populaţie, agenţii    
economici şi domeniul public până la depozitul  de colectare - inițiator primar: Grigore 
Valentin; 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local - inițiator 
primar: Grigore Valentin; 

 
          Supusă la vot  ordinea de zi este aprobată  cu   voturi ,,pentru” din totalul de 7 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
      Se trece  la punctul 1 din ordinea de zi : 
 
 



 

1. Proiect de hotărâre  privind:	 	 aprobarea Raportului asupra activității asistenților 
personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2019. 
 
         Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, 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 al 
compartimentului de asistenţă socială, şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul 
legal. 
            Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat. Doamna consilier Dincă 
Luisa precizează faptul că raportul activităţii asistenţilor personali pe semestrul II al anului 
2019, reflectă activitatea acestora şi a compartimentului de asistenţă socială, care 
întotdeauna si-a făcut datoria şi a monitorizat cu multă responsabilitate, persoanele cu 
handicap şi cât şi activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap. 
         Trebuie acordată o atenţie deosebită acestor  categorii de persoane cu handicap grav, 
acestea depind în totalitate de personalul angajat în acest scop şi de aceea este necesară o 
monitorizare permanentă a acestora.   
               Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 
7 voturi ,,pentru”, -  contra din totalul de 9, prezenţi 7, adoptându-se hotărârea 
nr.1/31.01.2020, privind aprobarea  Raportului asupra activității asistenților personali ai  
persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2019. 
 
                Se trece la punctul 2. 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu 
privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe 
anul 2019. 
 
        Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat şi a Raportului de activitate  pe anul 2019. 
        Se dă cuvântul doamnei secretar general - Oprea Mirela care prezintă raportul de 
specialitate şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul legal. 
         Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
        Domnul consilier Filipoiu Valerian, înscris la cuvânt, se declară mulţumit de 
activitatea prestată de primar şi de personalul din cadrul aparatului de specialitate în anul 
2019, şi  faptul că în sfârşit după 2 ani de zile postul de secretar general a fost ocupat. 
           Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 7 
voturi ,,pentru”, -  contra din totalul de 9 în funcţie, prezenţi 7, adoptându-se hotărârea 
nr.2/31.01.2020, aprobarea  Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2019. 
     
       Se trece la punctul 3. 
 
 
 



 
         3. . Proiect de hotărâre privind  transportul gunoiului menajer de la populaţie, agenţii    
economici şi domeniul public până la depozitul  de colectare. 
   Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
    Se dă cuvântul doamnei consilier Marcu Ilinca să prezinte raportul de specialitate al 
compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe locale, achiziţii publice. 
       Se dă cuvântul doamnei secretar general - Oprea Mirela care prezintă avizul Comisiilor 
de specialitate date în termenul legal. 
        Se dă cuvântul doamnei consilier Marcu Ilinca, care este de acord cu aprobarea 
transportul gunoiului menajer de la populaţie, agenţii    economici şi domeniul public până 
la depozitul  de colectare, deoarece dacă s-ar colecta direct de la populaţie gunoiul de către 
prestatorul de servicii, preţul taxei lunare pe catre o plăteşte populaţia  pentru colectarea 
gunoiului ar fi foarte mare. 
          Având în vedere faptul că populaţia de la nivelul UAT Bozioru este îmbătrânită şi au 
venituri foarte mici, nu îşi pot permite să achite o taxă lunară foarte mare pentru prestarea 
serviciului de salubritate.  
   Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 7 voturi 
,,pentru”, -  contra, din totalul de 9 consilieri în funcţie, prezenţi 7, adoptându-se hotărârea 
nr.3/31.01.2020, privind transportul gunoiului menajer de la populaţie, agenţii    economici 
şi domeniul public până la depozitul  de colectare. 
 
     Se trece la punctul 4. 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local. 
 
   Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Morogan Gheorghe, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 
    Se dă cuvântul domnului consilier Oprea Ion să prezinte raportul de specialitate. 
     Se dă cuvântul doamnei secretar general - Oprea Mirela care prezintă avizul Comisiilor 
de specialitate date în termenul legal. 
     Domnul consilier Oprea Ion, este de acord cu alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 3 
o perioadă de trei luni, aşa cum s-a propus şedinţa consiliului local din  luna decembrie 
2019, va fi domnul Morogan Gheorghe. 
Nemaifiind nici o intervenţie  supus la vot  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 7 voturi 
,,pentru”, -  contra, din totalul de 9 consilieri în funcţie, prezenţi 7, adoptându-se hotărârea 
nr.4/31.01.2020, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local. 
     Întrucât problemele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă declară 
lucrările şedinţei închise. 
      Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                            Secretar general, 
     MOROGAN Gheorghe,                                                          OPREA Mirela 
 
     ……………………                                                                ………………… 


