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PROCES VERBAL 
Încheiat astazi 31 MAI  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

<<ordinare>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 10,00 și se desfășoară la sediul Primăriei 
Comunei Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> 
pentru data de 31 mai 2021, ora 9,00, s-a făcut în baza Dispoziției primarului 
comunei Bozioru nr.78/24.06.2021, 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 şi contabilul unităţii, domnul Chircu Ortensiu. 

Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință domnul 
Văcăroiu Marius - Ion, 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 preşedinte de 
şedinţă a întrebat consiliul local dacă sunt intervenţii. Doamna secretar aduce la 
cunoştinţă faptul că mai există încă o cerere a domnului Dragomir Valeriu, care nu 
a fost prinsă pe ordinea de zi deoarece a fost  înregistrată ulterior convocării 
şedinţei consiliului local şi solicită introducerea acesteia pe ordinea de zi. 

        Nefiind nici o intervenţie, supusă la vot, ordinea este aprobată cu 9 voturi 
,,pentru”  din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie.  

Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 
         1.Proiect de hotărâre: Privind aprobarea  Contului de execuţie pe  

anul 2020. 
                Iniţiator : primar Grigore Valentin 

         2.Cererea doamnei DREZALIU DOINA înregistrată la nr.1342/14.05.2021 
           3. Cererea doamnei DRAGOMIR GABI înregistrată la nr.12.05.2021 

                 4. Alte probleme. 
        Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi. 
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Proiect de hotărâre: Privind aprobarea  Contului de execuţie pe  anul 2020. 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
    Domnul preşedinte de şedinţă , consilier Văcăroiu Marius Ion, dă cuvântul 
domnului primar Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de 
hotărâre sus menţionat. 
  Raportul de specialitate este prezentat de contabilul unităţii domnul Chircu Ortensiu 
iar doamna secretar prezinţă 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 aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
16 din 31 mai  2021. 
      

           Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
          Cererea doamnei DREZALIU DOINA înregistrată la nr.1342/14.05.2021 

     Domnul preşedinte de şedinţă dă citire cererii doamnei Drezaliu Doina, prin care 
solicită un ajutor de urgenţă pentru a face investigaţii medicale, şi prezintă consilierilor 
documentele medicale anexate cererii împreună cu ancheta socială efectuată de 
compartimentul de asistenţă socială. 
      După prezentare documentelor s-a pus în discuţie cuantumul ajutorului de 

urgenţă pe care trebuie să îl primească solicitanţii celor trei cereri. Domnul primar este 
întrebat de către domnii consilieri,  ce  sumă este disponibilă la acest moment în 
bugetul local pentru ajutoare de urgenţă. Acesta precizează faptul că disponil la această 
dată în bugetul local pentru ajutoare de urgenţă este suma de 2000 lei. 
   În urma discuţiilor, s-a ajuns la concluzia ca, cei 2000 de lei existenţi la acest 

moment în bugetul local pentru ajutoare de urgenţă, să se împartă în mod egal celor 
trei solicitanţi. 
      Supusă la vot cererea doamnei Drezaliu Doina a fost aprobată în unanimitate cu 9 

voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 
  Şedinţa a fost întreruptă de  domnul Dragomir Valeriu, care a solicitat să 

participe la lucrările şedinţei pentru a şti dacă i se va aproba cererea cu privire la  
ajutorul  de urgenţă pe care l-a solicitat, necesar pentru  efectua unor investigaţii 
medicale.   

Domnul Dragomir Valeriu a fost invitat să ia loc în sală şi să participe la lucrările 
şedinţei. 

          Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
    Cererea doamnei DRAGOMIR GABI înregistrată la nr.12.05.2021. 
Preşedintele de şedinţă dă citire cererii doamnei Dragomir Gabi, prin care solicită un 

ajutor de urgenţă pentru o intervenţie chirurgicală, şi prezintă consilierilor locali 
documentele medicale ataşate cererii împreună cu ancheta socială efectuată de 
compartimentul de asistenţă socială. 
          Supusă la vot cererea doamnei Dragomir Gabi a fost aprobată în unanimitate 

cu 9 voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 
       Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 

Cererea domnului DRAGOMIR Valeriu înregistrată la nr. 1415/26.05.2021. 
Preşedintele de şedinţă dă citire cererii domnului Dragomir Valeriu, prin care 
solicită un ajutor de urgenţă pentru a efectua un o investigaţie medicală, un 
RMN, şi prezintă consilierilor documentele medicale anexate şi ancheta socială 
efectuată de Compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei Bozioru. 
          Supusă la vot cererea doamnei Dragomir Valeriu a fost aprobată în unanimitate 

cu 9 voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 
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 Înscris la cuvânt, domnul consilier Spătaru Marian, îi atrage atenţia domnului 
primar că la intrarea în localitate trebuie cosit, este mizerie şi iarbă peste tot. De 
asemenea trebuie cosit şi la cimitir. 

  Domnul viceprimar intervine şi precizează că la cimitir este cosit. 
         De asemenea domnul cosilier Spătaru Marian  precizează faptul că ar trbui 
amenajate , curăţate şi igienizate fântânile, iar dacă ne ajută timpul ar trbui rezolvată şi 
situaţia drumurilor. 
          Înscrisă la cuvânt doamna consilier Jipa Lucia precizează că este acord cu toate 
materialele prezentate şi subscrie ce a precizat domnul consilier Spătaru şi că ar trebui 
să se facă curăţenie pe marginea şoşelei. 
          Referitor la cerererile domnilor Dragomir Gabi şi Dragomir Valeriu, aceştia nu 
sunt asiguraţi şi de aceea solicită ajutor de urgenţă pentru investigaţii medicale, dar ar 
trebui să înţeleagă să se asigure măcar pe o perioadă de 2 luni pentru a beneficia de 
tratament şi intervenţii chirurgicale gratuit.  
         Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier Morogan gheorghe care îi aduce 
la cunoştinţă domnului primar  că lângă parcarea de la Avram peisajul nu este unul 
foarte frumos, s-au uscat tuia, din 10 s-au uscat 8, sunt bălării şi vin foarte mulţi 
turişti şi nu dă bine. Ar trbui înlocuţi aceşti arbuşti de tuia şi făcut curăţenie. De 
asemenea o altă problemă  este aceeea a drumurilor de tarnă, care sunt deplorabile.   
          Domnul primar dă răspuns domnului consilier Morogan Gheorghe, precizând 
faptul că are în vedere cele semnalate şi va inlocui arborii uscaţi şi se va face curăţenie 
cu persoanele beneficiare de ajutor social. În legătură cu drumurile de ţarnă, domnul 
primar precizează că imediat ce timpul ne va permite vor interveni pentru remedierea 
acestora.      
        Înscris la cuvânt este domnul consilier Văcăroiu Marius-Ion, care îi solicită 
domnului primar să aibă în vedere şi Vestigiile Rupestre de sus, pentru drum trebuie 
indicatoare şi marcaje. Nu există îndicatoare nici la intrarea în comună pe partea de la 
Colţi. Legat de apă, este o problemă foarte mare, m-i s-a spart conducta de apă la 
magazin şi mi-a făcut câteva distrugeri, ar trbui să se pună regulatoare de presiune 
pentru a nu mai fi atâtea probleme 
          Domnul primar răspunde interpelărilor făcute de domnul consilier, precizând 
faptul că se aduce indicatoare şi se vor pune unde este necesar, avem nevoie să 
atragem cât mai mulţi turişti. 
        Cu apa este o mare problemă, deoarece ţeava este de proastă calitate şi datorită 
presiunii acestea cedează. Vom încerca să rezolvăm această problemă cât mai curând 
posibil. 
     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, 
 VĂCĂROIU Mariu-Ion         OPREA Mirela 
 
                                                                                                           
………………………..                                                     ……………………….                                           
 
 
 
 


