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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare
a Consiliului Local Bozioru,
începând cu orele 9,00, convocat în
conformitate cu Dispoziţia nr.98/25.08.2020, emisă de primarul
comunei Bozioru, d-l. Grigore Valentin.
Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei
Bozioru.
La şedinţă participă 9 consilieri ai Consiliului local din 9
consilieri in functie, domnul primar Grigore Valentin, d-na Oprea Mirela
- secretar general al comunei Bozioru,
Se solicita interventii la Procesul verbal al sedintei anterioare.
Nu sunt intervenţii, supus la vot este aprobat cu votul a 9 consilieri
prezenti din totalul de 9 consilieri în functie.
Preşedintele de şedinţă, constată legalitatea începerii şedinţei şi da
citire ordinei de zi anunţată cu invitaţie şi materialele aferente
proiectelelor 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 I al anului 2020;
Iniţiator : primar Grigore Valentin
2. Proiect de hotărâre
privind: completarea Anexei la
H.C.L.Bozioru nr. 41/2019 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE
LUCRĂRI SAU ACŢIUNI
DE INTERES LOCAL pe anul 2020
beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul
comunei Bozioru.
Iniţiator : primar Grigore Valentin.
3. Diverse:
- Analizarea cererii nr.2107/12.08.2020 a domnului Vizireanu Cosmin
Lucian;
- Analizarea cererii nr.2184/19.08.2020 a Parohiei Văvălucile.
Informare cu privire la :
- Solicitarea doamnei Dincă Luisa nr.2131/14.08.2020 cu privire la
obligaţia achitării sumei de 4240 lei, reprezentând cheltuieli de
judecată, conform sentinţelor civile ataşate cererii;

- Solicitarea domnului Văcăroiu Marius-Ion înregistrată la
nr.2130/14.08.2020.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi ,,pentru”
din totalul de 9 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 I al anului 2020;
Iniţiator : primar Grigore Valentin
Doamna consilier Marcu Ilinca, preşedinte de şedinţă ,dă cuvântul
iniţiatorului proiectului de hotărâre sa prezinte materialele aferente.
Acesta prezintă materialele, după care solicită interventia
consilierilor, daca au modificări sau nu întrebări de adresat.
Nemaifiind nici o intervenţie supus la vot proiectul de hotărâre a fost
aprobat cu 9 voturi ,,pentru”, - contra din totalul de 9 consilieri in functie,
prezenţi 9, adoptându-se Hotărârea nr.26/31.08.2020, aprobarea
Raportului asupra
activității asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2020;
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi :
2. Proiect de hotărâre privind: completarea Anexei la H.C.L.Bozioru
nr. 41/2019 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU
ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2020 beneficiarilor de ajutor
social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru.
Doamna consilier Marcu Ilinca, preşedinte de şedinţă ,dă cuvântul
iniţiatorului proiectului de hotărâre sa prezinte materialele aferente.
Nemaifiind nici o intervenţie supus la vot proiectul de hotărâre a
fost aprobat cu 9 voturi ,,pentru”, - contra din totalul de 9 consilieri in
functie, prezenţi 9, adoptându-se hotărârea nr.27/31.08.2020, privind:
completarea Anexei la H.C.L.Bozioru nr. 41/2019 privind aprobarea
PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe
anul 2020 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la
nivelul comunei Bozioru.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi :
3. Diverse:
- Analizarea cererii nr.2107/12.08.2020 a domnului Vizireanu Cosmin
Lucian;
- Analizarea cererii nr.2184/19.08.2020 a Parohiei Văvălucile.
Informare cu privire la :
- Solicitarea doamnei Dincă Luisa nr.2131/14.08.2020 cu privire la
obligaţia achitării sumei de 4240 lei, reprezentând cheltuieli de
judecată, conform sentinţelor civile ataşate cererii;
- Solicitarea domnului Văcăroiu Marius-Ion înregistrată la
nr.2130/14.08.2020.
Preşedintele de şedinţă dă citire materialelor cuprinse la punctul 3
de pe ordinea de zi, după care invită consilierilor locali să dezbată şi să
se pronunţe în legătură cu aceste solicitări.

Domnul consilier Filipoiu Valerian, apreciază materialele prezentate
fiind de acord cu acestea.
Este de acord şi cu cele două cereri ale preoţilor de la cele două
Parohii, prin care solicită un sprijin financiar de 8.000 lei pentru unele
lucrări ce trebuie efectuate la cele două parohii din localitatea Bozioru.
În legătură cu Hotărârile judecătoreşti câştigate în instanţă de
societatea SC BEBY SERV COM SRL, prin care obligă Primăria la plata
unor sume de bani privind cheltuieli de judecată, aceste Hotărâri,
trebuiesc puse în aplicare şi acordate aceste drepturi societăţii
respective.
Doamna consilier Dincă Luisa, precizează faptul că nu s-a făcut
nimic cu privire la terenul pe care l-a solicitat SC BEBY SERV SRL, nu
s-au făcut procesele verbale de punere în posesie a parcelelor
respective. Este de acord cu cu cererile celor doi preoţi prin care
solicită câte 4.000 de lei pentru fiecare parohie.
Domnul consilier Morărescu Andrei
este de acord cu toate
materialele dezbătute, şi precizează faptul că hotărârile judecătoreşti
trebuiesc respectate.
Domnul consilier Morogan Gheorghe, este de acord cu toate cele
prezentate şi propune domnului primar desfiinţarea rampelor de gunoi.
Domnul consilier Oprea Ion, este de acord cu cele prezentate, dar
doreşte să fie ajutată financiar şi Mănăstirea de la Văvălucile, nu doar
bisericile, preoţii având salarii îşi pot face o poartă la curtea bisericii.
Domnul consilier Spătaru Marian, solicită domnului primar lista cu
cei care nu au plătit factura la gunoi, este de acord cu solicitarea
preoţilor, iar în legătură cu cheltuielile de judecată prevăzute în
hotărârile judecătoreşti, doreşte să fie plătite de către primar şi nu din
bugetul local. Doreşte ca Centrul de Informare Turistică să se deschidă
şi sâmbăta şi dumineca, deoarece vin turiştii şi se uită peste gard la
Centru de Informare Turistică.
Referitor la cererea domnului Văcăroiu Marius, ar trebui discutat cu
toţii şi găsită o soluţie de intrare în legalitate şi îl invităm în şedinţă
acum dacă poate veni.
Doamna consilier Marcu Ilinca,
este de acord cu materialele
prezentate şi precizează faptul că este bine că mai există în statul de
funcţii încă 2 locuri
pentru angajarea asisteţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, aşa cum este prevăzut în Raportul
asistenţilor personali de pe semestrul I 2020. Aceasta precizează faptul
că ar trebui tăiate bălăriile de pe marginea drumului şi de lângă poduri,
cu beneficiarii de ajutor social, deoarece se vede foarte urât. Cu privire
la cererile celor 2 preoţi, nu am nimic împotrivă, dar preoţii să fie
îndrumaţi să facă totuşi ceva cu aceşti bani. Parohia Văvălucile, are
pădure şi poate procura material lemnos din pădurea proprie. Sunt de
acord şi cu plata cheltuielilor de judecată către societatea SC BEBY
SERV COM SRL, iar hotărârile judecătoresc se aplică nu se discută.

Invitat în şedinţă domnul Văcăroiu Marius Ion, precizează faptul că a
greşit şi nu ştiut că pentru o construcţie în pământ, adică o piscină, îi
trebuie autorizaţie de construire. Acesta solicită concesionarea
terenului de lângă magazin, după trecerea din domeniul public în
domeniul privat. Este nemulţumit pentru faptul că nu mi s-a aprobat
plata sumei de 5200 lei, pentru cheltuielile pe care le-am făcut la
magazinul de la Fişici, şi aş dori să se termine cu aceste şicane.
Legat de cerea mea, eu nu doresc să fiu ajutat să intru în legalitate
cu acest teren, pentru că sunt cetăţean al acestei comune, şi sunt
plătitor de taxe şi impozite către stat.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a
răspunde problemelor puse în discuţie de către consilierii locali.
Domnul primar, precizează faptul că doreşte să desfiinţeze rampele
de gunoi, dar acestea nu pot fi desfiinţate deocamdată până nu se va
face inventariere, deoarece aceste rampe au fost trecute în inventarul
domeniului public şi nu pot fi desfiinţate.
Sa primit o reclamaţie de la un ONG care somează primăria să cureţe
şi să adune gunoaiele din punctele de reper pe care ni le-au trimis
aceştia, şi de acea am solicitat modificare Planului anual de lucrări şi
acţiuni de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, pentru a
putea aduna, colecta şi selecta aceste gunoaie.
Referitor la Centru de Informare Turistică, acesta este deschis de luni
până vineri, aşa cum este stabilit în programul instituţiei.
În zilele de sâmbătă şi duminică se lucrează pe teren la Trovanţi şi la
Schiturile Rupestre pentru taxa de vizitare şi suntem obligaţi să
compensăm angajaţii cu zile libere în cursul săptămânii.
În legătură cu cerea domnului Văcăroiu Marius, vom vedea ce vom
putea face, dar este foarte complicat şi deocamdată nu putem
concesiona terenul pe care îl solicitaţi, acest teren figurând în rezerva
Comisiei locale la Legea nr.165/2016.
Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Marcu Ilinca supune la vot
cererile celor doi preoţi cu privire la alocarea sumei de 8.000 lei către
cele două culte, cereri ce au fost aprobate cu 9 voturi ,,pentru” din 9
consilieri prezenţi la şedinţă.
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,
MARCU Ilinca,
……………………

Secretar general comună,
OPREA Mirela
……………………….

