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PROCES VERBAL 
încheiat astazi 31 martie 2021 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 
<<extraordinară>> pentru data de 31 martie 2021, ora 9,00, s-a făcut în baza 
Dispoziției primarului comunei Bozioru nr.47/25.03.2021, 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 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 9 consilieri locali din 9  
consilieri locali în funcție. 

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 9 
voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”. 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, domnul Spătaru Marian 
a întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii. 
         Domnul primar intervine şi aduce la cunoştinţa consilirilor locali faptul 
că a introdus pe ordinea de zi un nou Proiect de hotărâre  privind aprobarea  
modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU este membru asociat. 

        Supusă la vot ordinea este aprobată lcu 9 voturi ,,pentru”  din 9 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie.  

Nemaifiind nici o intervenţie domnul preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de 
zi: 

 
     1. Proiect de hotărâre: privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv 
organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioru şi 
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alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bozioru, judeţul 
Buzău. 

        Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

   2. Proiect de hotărâre: pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării 
și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii şcolari 2021 – 2022  şi  
2022 - 2023. 

              Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
 

    3. Proiect de hotărâre: privind	 alegerea președintelui de ședintă pentru lunile 
aprilie, mai şi iunie 2021.  

      Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
      4. Proiect de hotărâre: privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU 
este membru asociat. 
      Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
       5. Diverse. 

 
      Se trece la punctul nr. 1  
      Proiect de hotărâre  de pe  ordinea de zi: privind înfiinţarea serviciului de iluminat 
public, respectiv organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul 
comunei Bozioru şi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău. 

       Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 

    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, 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.  

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a votat cu un număr de  6 voturi ”pentru”, 0 

voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abțineri” , adoptându-se astfel  Hotărârea Consiliului 
Local Bozioru nr. 7 din 31.03.2021. 
     Pentru adoptarea aceastei hotărâri, au votat „pentru” un număr 6 consilieri : 
Morărescu Andrei, Mirică Maria-Nicoleta, Dincă Luisa, Jipa Lucia , Filipoiu Valerian, 
Morogan Gheorghe şi ,,împotrivă” un număr de 3 consilieri: Spătaru Marian, 
Buduianu Marian şi Văcăroiu Marius-Ion. 

 
           Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 

     Proiect de hotărâre  pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii şcolari 2021 – 2022  şi  
2022 - 2023. 

         Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
       Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul 

domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat, raportul de specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date 
în termenul legal. 
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       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
          Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 8 din 31 martie  2021. 

          Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
      Proiect de hotărâre  privind	alegerea președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, 
mai şi iunie 2021.  

          Iniţiator : primar Grigore Valentin. 
  Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 

primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat, raportul de specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul 
legal. 

       Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat şi se propune  ca 
preşedinte de şedinţă  domnul consilier Văcăroiu Marius-Ion.  

 
       Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 9 din 31 martie  2021. 

          Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotărâre  privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU 
este membru asociat. 
        Iniţiator : primar Grigore Valentin. 

Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Spătaru Marian, dă cuvântul domnului 
primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat, raportul de specialitate  şi avizul Comisiilor de specialitate date în termenul 
legal. 

 Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat.  
        Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 9 voturi ”pentru”,0 voturi 
”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 10 din 31 martie  2021. 

 
După adoptarea celor patru   hotărâri se trece la  punctul nr. 5 din ordinea de zi : 

Diverse. 
 

         Înscris la cuvânt, domnul consilier Spătaru Marian, îl întreabă pe domnul primar, 
dacă există motorină în instituţie, şi dacă s-a ridicat motorină  ar dori să ştie dacă 
există SICAP pentru achiziţionarea acesteia, şi ar dori să vadă cum s-a făcut această 
achiziţie. 
         Totodată precizează faptul că nu i se pare normal  ca microbuzul şcolar să  să 
mergă pentru 2 copii până în punctul Cocârceni  şi întreabă de ce nu are cursă până la 
în satul Ulmet să preia copiii de acolo. 
         De asemenea domnul cosilier Spătaru Marian îl întreabă pe domnul primar, în ce 
calitate se urcă pe camion şi pe tracor domnul Florentin Andrei, acesta nu este angajat 
şofer şi nu are atestate şi ar dori să ştie când expiră perioada de monitorizare  la 
Proiectul pentru buldoexcavator şi la Proiectul pentru Centrul de Turism. Si-a exprimat 
dorinţa, în calitate de consilier, de acum încolo să participe la toate receptiile finale la 
toate proiectele. Precizează faptul că nu i s-a prezentat cele două Contracte de comodat 
cu cele două societăţi S.C. CRISTIM PROD SRL şi SC TRITIPAN SRL, care au fost 
solicitate de la şedinţa anterioară. 
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         Domnul consilier Spătaru Marian îl înterabă   pe domnul primar de ce nu se 
deschide terenul de sport, deoarece la Odăile s-a deschis, cum de acolo se poate şi la 
Bozioru nu se poate. Primăria Bozioru nu are bani pentru motorină şi angajează doi 
oameni la baza sportivă să taie frunză la câini. 
        Domnul primar dă răspuns problemelor semnalate de către domnul consilier 
Spătaru Marian, precizând faptul că pentru  motorina achiziţionată  există SICAP. 
        Pentru problema semnalată  cu privire la microbuzul şcolar, domnul primar  
precizează faptul că  elevii din satul Nucu merg mult mai mult pe jos decât merg cei doi 
elevi din satul Ulmet,  şi faptul că microbuzul şcolii se duce până la Cocârceni să ia cei 
doi elevi din localitatea Cozieni, şi aceştia sunt tot elevii şcolii gimaziale Bozioru. 
        Domnul Andrei Florentin  are atribuţii în fişa postului şi de şofer şi de aceea 
conduce şi camionul şi tractorul instituţiei. La baza sportivă am primit două posturi pe 
perioada postimplementare şi nu înţeleg de  ce această răutate pentru a angaja două 
persoane  în cadrul bazei sportive deoarece vor beneficia de locuri de muncă două 
persoane din localitate şi nu din alte localităţi. Aceşti angajaţi  vor asigura deschiderea 
bazei sportive inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică şi vom compensa cu zile libere 
aşa cum procedăm şi la Trovanţii de la Ulmet şi  la Vestigiile Rupestre din satul Nucu. 
        Dumneavoastră domnule consilier Spătaru Marian, dacă mai eraţi în echipă cu 
mine aţi fi cerut zece posturi, nu două  şi nu ar fi fost nici o problemă. Dumneavoastră 
nu vă convine nimic, revin  la discuţia de la alegeri când mi-aţi promis că îmi faceţi un 
mandat foarte greu. 
        Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier Văcăroiu Marius-Ion, care îl 
întreabă pe domnul pe domnul primar  dacă nu se poate concesiona terenul de sport 
din satul Găvale. În legătură cu programul elevilor de la şcoală, nu mi se pare normal 
ca elevii din satul Nucu să se trezească de la ora 6 să meargă la şcoală, ar trebui 
discutat cu domnul director să modifice programul elevilor  de la ora 8 la ora 9. 
        În legătură cu angajările de la baza sportivă, dacă nu există acoperire, nu ar mai 
trebui făcute angajări, ţinând cont că unii angajaţi, şi aici mă refer la muncitori oricum 
nu îşi fac treaba şi au nişte salarii foarte mari. 
         Am fost de acord cu toate proiectele de hotărâre, mai puţin cu Proiectul de 
hotărâre privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv organizarea şi 
funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioru, unde m-am 
abţinut, deoarece nu ştiu ce implică aceasta. 
          Domnul primar răspunde interpelărilor făcute de domnul consilier, precizând 
faptul că terenul de la Găvanele nu poate fi concesionat, fiind deja concesionat 
Asociaţiei crescătorilor de animale  şi aş îndrăzni chiar să depun un proiect pe fonduri 
europene pentru acest teren de sport. 
          În legătură cu programul modificarea programului elevilor de la ora 8 la ora 9, va 
fi o problemă deoarece majoritatea profesorilor sunt navetişti şi ajung la serviciu la ora 
8 dimineaţa, iar programul nu poate fi modificat de către domnul director ci va trebui 
aprobat de către Inspectoratul Şcolar. 
           Urmărul înscris la cuvând fiind doamna consilier Dincă Luisa, care pune 
problema    burselor şcolare, au fost chemaţi toţii copii să facă dosare pentru burse, dar 
când este vorba de de şcoală,  nu vin la şcoală şi nici nu intră online, dar vor burse. 
          Să vină domnul Director să ne prezinte absenţele elevilor, deoarece eu ştiu copii 
care nu au intrat online dar care nu au absenţe şi nu mi se pare corect    ca cei care 
absentează să primească burse. 
            Aceaşi nemulţumire o am în legătură cu programul elevilor de la ora 8 de 
dimineaţă, deoarece sunt copiii de Nucu care se trezesc de la ora 6 de dimineaţă şi nu 
se mai compară cu cei de la Bozioru care se trezesc la ora 7 -7,30. 
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        Domnul primar precizează faptul că nu se poate amesteca în treburile interne ale 
şcolii şi este adevărat că acei copii de Nucu se trezesc prea de dimineaţă şi gata obosiţi 
la  şcoală, iar cu bursele nu răspunde primăria de întocmirea dosarelor de bursă, ci 
secretara şcolii. 
     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, 
    SPĂTARU Marian         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


