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PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi  31 MAI  2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 

<<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  
 

Lucrările ședinței încep la ora 1000 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 
Bozioru. 

Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> pentru 
data de 31.05. 2022, ora 1000, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei Bozioru 
nr.50/25.05.2022, 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 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 8 consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție. Lipseşte motivat domnul viceprimar Morărescu Andrei. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Bozioru, sunt prezenți la ședință 
domnul primar GRIGORE Valentin şi secretarul general al comunei dna. Mirela 
OPREA. 

Din partea cetăţenilor participă la şedinţă doamna Şerban Simona. 
Lucrările ședinței ordinare sunt conduse de președintele de ședință doamna JIPA 

LUCIA, care a deschis lucrările acesteia şi supune la vot ordinea de zi care este 
aprobată cu 8 voturi ,,pentru” din 8 consilieri prezenţi. 
     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  

         1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
     2. Proiect de hotărâre: privind privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2021; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 
       3. Proiect de hotărâre:  privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
comunei Bozioru, judeţul Buzău,  a unui imobil, (teren şi construcţie), situat în 
intravilanul  satului  Scăeni; Iniţiator: primar Grigore Valentin 
     4.Proiect de hotărâre:  privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
UAT BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație; 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
     5. Cererea domnului TOADER CĂTĂLIN, prin care solicită un ajutor de urgenţă. 
   6. Alte probleme ale activității curente. 
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       Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi. 
   Se dă citire şi se  supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, care  este 

aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 8 consilieri prezenţi 
la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 

   Se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi. 
      Proiect de hotărâre: privind privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2021; Iniţiator : primar 
Grigore Valentin 

          Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Jipa Lucia, dă cuvântul domnului primar 
Grigore Valentin să prezinte referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre sus 
menţionat. 

Raportul de specialitate este prezentat de contabilul instituţiei, iar  avizele  comisiilor 
de specialitate ale consiliului local date în termenul legal sunt  prezentate de   doamna 
secretar general al comunei.  

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
18 din 31.05.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
       3. Proiect de hotărâre:  privind atestarea apartenenţei la domeniul public al   
comunei Bozioru, judeţul Buzău,  a unui imobil, (teren şi construcţie), situat în 
intravilanul  satului  Scăeni; Iniţiator: primar Grigore Valentin 
           Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Jipa Lucia, 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 sunt  prezentate de   doamna secretar general al comunei.  

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0  voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
19 din 31.05.2022.  

Se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre:  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
BOZIORU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008” să voteze aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație; Iniţiator : 
primar Grigore Valentin 

           Doamna preşedinte de şedinţă, consilier Jipa Lucia, 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 sunt  prezentate de   doamna secretar general al comunei.  

Se trece la discuţii pe marginea materialului prezentat, apoi se trece la vot.  
Supus votului, proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0  voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 
20 din 31.05.2022.  

Se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi. 
Cererea domnului TOADER CĂTĂLIN, beneficiar de ajutor social, prin care solicită un 

ajutor de urgenţă. 
Doamna secretar dă citire cererii mai sus menţionate, prezintă documentele medicale 

ataşate cerii, după care invită consilierii  la dezbaere şi aprobare. 
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Doamna presedinte de şedinţă,  JIPA Lucia precizează faptul că solicitantul ajutorului 
de urgenţă, suferă de ciroză hepatică, iar tratamentul în astfel de boli, fiind foarte scump 
şi nu se compensează.  

Supusă la vot cererea domnului Toader Cătălin, de aprobare a unui ajutor de urgenţă 
a fost aprobată de toţi consilierii locali prezenţi la şedinţă. Suma aprobată a fost de 1.500 
de lei. 

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi. 
Alte probleme ale activității curente 
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali care doresc să se înscrie la cuvânt. 
Domnul consilier Văcăroiu Marius, precizează faptul că este de acord cu toate 

materialele ce au fost prezentate în şedinţă. Referitor la cererea domnului Toader Cătălin, 
dacă există posibilităţi la nivel de instituţie trebuie ajutat.  

La alte probleme, am remarcat  că s-a cosit pe marginea drumurilor, iar acum dacă 
s-ar putea să astupaţi gropile care s-au format în urma ploilor. O altă problemă pe care 
o sesizez este acea a iluminatului public, unde  trei zile au mers lămplile toată ziua,  v-
am adus şi dumneavoastră la cunoştinţă telefonic despre această situaţie. De altfel, 
există o problemă  pe gârlă la Gigi Bâsceanu, este spartă conducta de apă şi poate 
trimiteţi pe cineva să remedieze situaţia. C-am atât am avut de spus. 

Domnul primar îi răspunde domnului Văcăroiu,  precizând  că săptămâna viitoare o 
să depunem Procesul-Verbal la apele române pentru exploatarea a 2000 de m.c. de 
balast, pentru reparaţia drumurilor. În legătură cu lămpile nu ştie ce s-a întâmplat de 
au mers 3 zile lampile de la iluminatul public, situaţia între timp a fost remediată. 

În legătură cu spărtura la conducta de apă l-am trimis pe Dorin să rezolve problema. 
Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier local Spătaru Marian, care   îi 

sugerează domnului primar, că ar fi bine să se pună lacătul pe primărie. Se face treabă 
în bătaie de joc, s-a trimis buldoexcavatorul  să repare uliţele, iar în loc să ia pietrişul să 
îl pună pe drum  l-a pus pe garul lui Gioroc. 

Acesta precizează că este de acord cu toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, 
şi cu cererea pentru ajutorul de urgenţă a domnului Toader Cătălin sunt de acord, să îi 
daţi cât consideraţi în funcţie de banii din buget alocaţi pe acest capitol. 

La alte probleme sunt dezamăgit, deoarece a-ţi promis în şedinţa anterioară, de faţă 
cu toţi consilierii, că o să închiriaţi un buldoexcavator pentru reparaţia drumurilor, dar 
au fost doar vorbe goale. A-ţi trimis pe Florentin singur cu buldoexcavatorul primăriei, 
care a făcut ce s-a priceput. Ar fi tebuit să fie şi domnul viceprimar cu acesta, să îl 
dirizeze, să îi dea o indicaţie nu să îl trimiteţi singur. Drumul este puţin mai bine dar nu 
cum ar fi trebuit. Domnul consilier acuză că se  lucrează numai în bătaie de joc. O altă 
problemă pe care a remarcat-o, este aceea că fetiţa dânsului a trebuit să facă schimbul 
de ulei la maşină şi a apelat la domnul Andrei Drăgnescu să descuie unde se află canalul  
unde se îmbăiau oile înainte. Aceasta a descuiat, fata si-a făcut schimbul de ulei, după 
care să aud că domnul Andrei a fost certat de ce a descuiat. Reproşează că a fost foarte 
urât gestul domnului primar. 

Precizează faptul că a solicitat în şedinţa anterioară nişte răspunsuri,  dar nu le-a 
primit nici în ziua de azi, nici în scris, nici verbal. 

Acesta se adresază doamnei secretar, solicitând  să i se prezinte un raport zilnic de 
activitate al muncitorilor  instituţiei, să justifice activitatea  din fiecare zi. Unii se plâng 
că muncesc prea mult, alţii că nu prea trec pe aici. 

Intervine domnul consilier Văcăroiu care precizează că există o discordie între 
muncitori, unii spun că sunt puşi la treabă iar alţii sunt avantajaţi. Crede că ar trebui 
supravegheaţi mai atent. 

Doamna secretar îi răspunde domnului consilier Spătaru, că nu se ocupă cu 
rapoartele de activitate zilnice ale muncitorilor, aceştia fiind în subordinea domnului 
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viceprimar, şi nu este de datoria dumneaei să supravegheze activitatea din teren a 
acestora. 

Domnul consiler Spătaru Marian revine şi precizează că a solicitat în nenumărate 
rânduri, să i se închirieze şi dimnealui buldoexcavatorul instituţiei, dar nu s-a putut. 
Doreşte să ştie dacă taxa care a fost stabilită în consiliul local cu privire la închirierea 
buldoexcavatorului a fost stabilită pe oră sau pe o jumătate de oră. 

Doamna secretar îi răspunde domnului consilier, că taxa pentru închirierea 
buldoexcavatorului din dotarea primăriei a fost stabilită pe oră. 

Acesta întreabă dacă poate solicita buldoecavatorul pentru o jumătate oră. 
Domnul primar îi răspunde că da, poate închiria buldoexcavatorul şi pentru o 

jumătate de oră. 
Domnul consilier Spătaru doreşte să ştie de ce nu se dă drumul la apa de la ţigani, 

precizând faptul că ar fi auzit o versiune,  precum că aceştia nu  si-au plătit datoriile. 
Doamna secretar îi informează pe domnul consilier, că nu este vorba despre faptul că 

aceştia nu si-au plătit datoriile,  fiind vorba despre faptul că electrica nu a eliberat avizul  
pentru racordarea la energiea electrică. Documentaţia a fost depusă de circa trei luni în 
urmă, dar până la acest moment nu s-a primit avizul de racordare. 

Următorul înscris la cuvânt este domnul consilier local Filipoiu Valerian, care  
precizează că este de acord cu toate materialele de pe ordinea de zi şi sunt de acord cu 
aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru numitul Toader Cătălin, ţinând cont că este 
beneficiar de ajutor social şi nu are resurse financiare pentru a achiziţiona 
medicamentaţia de care are nevoie. 

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, 
     JIPA LUCIA        OPREA Mirela 
                                                                                                                                                
      
………………………….                                                      ………………….. 


