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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi  31 octombrie 2022 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei 
<<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru  

 
Lucrările ședinței încep la ora 900 și se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 

Bozioru. 
Convocarea Consiliului local al Comunei Bozioru în ședință <<ordinară>> pentru 

data de 31 octombrie 2022, ora 900, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei 
Bozioru nr. 112/25.10.2022, 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  consilieri locali din 9  consilieri locali în 
funcție.  

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 domnul 

Spătaru Marian, care  deschide lucrările şedinţei. Supusă la vot, ordinea de zi care este 
aprobată cu 9  voturi ,,pentru” din 9 consilieri prezenţi. 

     Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi:  
        1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  

     2. Proiect de hotărâre: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Bozioru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 
2022 -2023; 
      3. Proiect de hotărâre: privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 

de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se 
acordă în anul școlar 2022 – 2023; 

 4. Alte probleme ale activității curente. 
        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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 ”abțineri”, din 9 consilieri prezenţi 
la şedinţă şi 9 consilieri în funcţie. 

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

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s
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         Proiect de hotărâre: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Bozioru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 
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. 

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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 40 din 31.10.2022. 

Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre: privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 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. 

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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 voturi ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local Bozioru 
nr. 41 din 31.10.2022. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, alte probleme  ale activităţii curente. 
Domnul preşedinte de şedinţă invită pe domnii consilieri  să precizeze dacă există 

problemele ale activităţii curente şi să se înscrie la cuvânt. 
       Se inscrie la cuvant doamna Serban Simona. 
       Doamna Şerban Simona îl intreabă pe domnul primar ce s-a întamplat cu 
bazinul de apă de la Râu, dacă funcţionează sau nu, daca cei ce la electrica au dat 
avizele necesare. 
       Domnul primar ii raspunde domnei ca azi nu functioneaza deoarece este 
conducta sparta de doua zile dar pana acum a functionat foarte bine. 
        Domnul Spataru intervine, precizand, ca dupa ce s-a facut acea investie nu este 
apa cu saptamana. 
       Doamna Serban Simona îl mai întreabă pe domnul primar despre proiectul cu 
drumul de la Nucu, în ce stadiu se află, pentru că s-a discutat în sedinţa anterioară 
că se începe licitaţia şi dacă pentru iluminatul public s-a depus proiect. 
        Domnul primar, precizeaza faptul că proiectul  se află în stadiul de licitaţie, şi 
explică modalitatea de scoatere la licitaţiei a obiectivului de investitie. În legatură cu 
iliminatul public înca nu s-a depus proiectul, deoarece nu s-a deschis sesiunea de 
depunere a proiectelor, din informaţiile dânsului,  sesiune se va deschide după data 
de 1 noiembrie. 
       Doamna Şerban  întreabă de lista  cu zonele de interes turistic, daca s-a mai 
făcut ceva pentru introducerea acestora pe listă, pentru facilitarea la accesul 
fondurilor europene, dacă s-a mai insistat la Consiliul Judeţean pentru actualizare. 
       Domnul primar precizează că s-a insistat de mai multe ori, dar aceste demersuri 
se fac de către Consiliul judeţean si pentru mai multe informaţii roagă pe doamna 
Şerban, să se adreseze la dânşii. 
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       Doamna Şerban întreabă dacă s-au mai făcut demersuri pentru concesionarea 
Scolii de la Izvoarele. 
       Domnul primar explica procedura cu privire la documentaţia  şi avizele 
necesare, pentru schimbarea destinaţiei Şcolii de la Izvoarele, după care se va scoate 
la licitaţie spaţiul respectiv. 
        Doamna Şerban îl întreabă pe domnul primar, dacă Şcoala Bozioru a depus 
proiect pe PNNR, pentru acel After School, aşa cum s-a discutat cu ceva vreme în 
urmă. 
        Domnul primar îi răspunde că nu, mai multe informatii îi pot da domnul 
director al scolii. 
        Doamna Şerban întreabă când va veni medicul de familie la Bozioru, deoarece 
au fost promisiuni din partea domnului primar, că  în luna octombrie vom avea 
medic, si dacă renovările la dispensarul medical sau făcut. 
        Domnul primar explică că până acum nu a venit medicul, deoarece încă nu si-a 
terminat examenele, iar lucrările de renovare a dispensarului medical s-au făcut în 
proporţie de 80%. 
         Domnul consilier Spătaru îi reproşează domnului primar că în zece ani nu a 
facut nimic. 
         Domnul primar îi aminteşte domnului consilier Spătaru, că un mandat a fost 
viceprimar şi nu a făcut nimic. 
          Domnul Spătaru precizează faptul, că a văzut că nu se poate şi a plecat, 
îndemnându-l pe domnul primar să facă la fel şi să plece. 
     Doamna Şerban intervine şi întreabă, daca medicul va veni cu luna decembrie. 
     Domnul primar îi răspunde că mai precis cu luna ianuarie, deoarece, să 
funcţioneze cabinetul medial, aceasta trebuie să depună la DSP Buzău o 
documentaţie pentru avizul de funcţionare a cabinetului medical. 
      Domnul consiler Spătaru, acuză faptul că suntem singura comună care nu avem 
medic de familie, că nu există drumuri nici măcar de pamânt dar de asfalt nici vorbă, 
că se încasează doar salarii si nu se face nimic.  
       Doamna Şerban precizează, că în procesul verbal al şedinţei în care s-a discutat 
de către doamna consilier Luiza, situaţia aceea cu posesie, nu apare menţiune aceea, 
cu declaraţia pe propria răspundere prin care oamenii pot construi pe acele terenuri 
chiar daca nu le au în proprietate, intrând sub incidenta posesiei. 
     Doamna secrar general, cere lamuriri despre acest aspect. 
      Doamna consilier Luisa, precizează faptul ca s-a discutat într-o sedinţă 
anterioară, faptul că domnul Filip, a cumparat de la Irin Andrei o suprafaţă de teren 
mai mare decât acesta deţinea în acte, fiind vorba de acel teren care este în afara 
grădinii lui Irin, şi când a întrebat la acel moment i s-a spus ca Irin a dat o declaraţie 
precum a folosit acel teren.  
     Doamna secretar intervine cu precizarea ca acea declaraţie, s-a dat la notariat nu 
la primărie. 
      Domnul Spătaru  intervine, precizând faptul ca domnul primar, în acea şedinţă,  
a spus că Irin a dat acea declaraţie, pe baza căreia domnul Filip a cumparat acel 
teren  în plus pentru care nu avea acte. 
      Doamna consilier Luisa reproşează faptul că se lucrează contra cetăţenilor şi că 
sunt luaţi de proşti, precizând faptul că în mandatul trecut, domnul Marius a depus 
o cerere, prin care solicita terenul acela de lânga magazin. La acel moment precizează 
că a  fost acuzată că dânsa şi domnul Morarescu, ar fi contra să îi dea acel teren 
domnului Marius. A fost chemat  domnul Marius în acea sedinţă, si i s-a promis că o 
să căutaţi si o să vedeţi al cui este acel teren şi o să îl treceţi în domeniul public şi o 
să puneţi  să îl  cumpere să intre în legalitate si nu s-a luat nici o măsură, până 
acum. 
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      Acum mai recent, doamna Luisa precizează, că a făcut o cerere pentru 
cumpărare de teren, pentru care s-a zis că se fac anumite demersuri, au trecut peste 
30 de zile si nu i s-a dat nici un răspuns. 
      Precizează faptul că pe zi ce trece, i se pare ca domnul primar nu este primarul 
cetăţenilor, ci primarul celor care care l-au votat din afară. 
      Doamna Luisa face precizarea că ştie, că doamna secretar vine din altă localitate, 
şi îl roagă pe domnul primar s-o întrebe pe aceasta cât se construieşte în comuna 
Odăile, şi câte amenzi a dat domnul primar de acolo cetatenilor săi. Precizează faptul 
că l-a rugat de nenumărate ori, pe domnul primar,  să meargă şi către cetăţeani, şi 
sâ îi lase pe cei care vin din afară şi care şi-au făcut case de vacanţă pentru că au 
bani,  
în schimb cetaţenii comunei locuiesc efectiv în Bozioru, plătesc impozite si taxe şi ar 
trebui respectaţi. Doamna consilier Luisa îi reproşează domnului primar, ca l-a rugat 
toata vara sa le faca drumul  de pământ pe Blidara, si nu avrut să îl facă pentru ca îl 
foloseşte  Marin, acesta cărând fanul cu tractorul iar  ceilalţi cetăţeni s-au chinuit sa 
aducă fânul acasă cu ce au putut. S-a făcut drumul acum la întâi noiembrie, când 
nu mai foloseşte nimănui, că a venit iarna si pâna la primavară se strică din nou. 
        Reproşează faptul că s-a închiriat buldoexcavator pentru reparaţia drumlui pe 
Blidara, când acesta trebuia făcut cu buldoexcavatorul  din dotarea primăriei, si că      
s-au cheltuit banii fără rost. Precizează că trebuia sa le bage câte o cupă de nisip pe 
uliţe, să astupe gropile, daca tot nu s-a închiriat un buldozer toată vara. 
     Domnul primar îi răspunde doamnei consilier Luisa, în legatură cu autorizaţiile 
de construcţie, să întrebe pe doamna secretar, câte reclamaţii au existat la Odăile, şi 
dacă oamenii se reclama intre ei ca la Bozioru. Referitor la balastrare, nici pâna 
acum nu am primit aurizaţie de la Apele Române, pentru exploatarea celor 2000 mc 
de agregate minerale. 
       Domnul primar roagă pe doamna secretar sa consulte legea si să vadă ce 
drepturi au cetăţenii care doar au calitatea de paricipanţi, dacă au sau nu dreptul sa 
vorbească când doresc si ce drepturi au. 
     Doamna secretar precizează faptul ca are dreptul să participe la sedinţă ca 
cetăţean al comunei dar, nu poate vorbi cand doreşte, ordinea si linistea sedintei,  
fiind stabilita de către preşedintele de sedinţă, conform Regulamentului de 
Organizare si Functionare al Consiliului Local. 
       Doamna Şerban precizează ca conform legii orice cetăţean poate participa la 
sedinţă, poate să aducă propuneri pentru ordinea de zi, si poate pune întrebări. 
    Aceasta, reprosează domnului primar, că angajatul instituţiei, domnul Logofătu, 
vorbeşte cu cetăţenii de parcă s-a găsit cu ţaţa din deal şi poate să facă caterincă cu 
aceştia. 
     Domnul consilier Văcăroiu Marius intervine, îl intreabă pe domnul primar de ce      
l-a mai primit pe domnul Logofătu la serviciu, si nu a plecat la pensie, mai ales că s-
a angajat o altă persoană, care am înţeles că îşi face treaba.  În cuvântul său, 
domnul consilier Văcăroiu Marius, precizează că domnul Logofătu este un   om cu 
cinci mii de feţe, si nu a văzut în viaţa lui  un asemenea om. 
     Domnul primar îi raspunde domnului consilier Văcăroiu că nu dansul l-a angajat 
pe domnul Logofătu, si nu îl poate obliga să iasă la pensie dacă nu doreşte, acesta       
şi-a depus dosarul de pensionare, ia venit decizia acasă, iar după nu a mai dorit să 
iasă la pensie. 
     Doamna Simona, îi aduce la cunostinţă faptul că toate acele note de sedinţă pe 
care domnul Logafătu le face pentru tribunal, le semnează si dânsul. 
     Domnul consilier Văcăroiu Marius,  îi reprosează domnului primar că aparatul de 
specialitate al primăriei, acţionează în modul în care acesta îl influenţează, că este un 
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om pregătit dar că are o mică duşmănie în suflet de pe vremea când acesta a fost în 
funcţiile pe care le-a avut.  
    Domnul consilier Filipoiu Valerian, ia cuvântul precizând că si dumnealui a fost 
primar 9 ani si viceprimar 12 ani, dar că atunci, nu era lumea atât de închipuită şi 
rea  ca acum  să se reclame, si că nu se poate face nimic, atâta timp cât ne vom 
înţepa unii cu alţii. 
     Intervine doamna consilier Dincă Luisa precizând că doreşte să vadă acele 
reclamaţii făcute la adresa  unor cetăţeni, că vrea să vadă ce cetăţeni sau reclamat 
unii pe alţii, sau cine a reclamat-o pe dânsa. 
    Domnul primar îi răspunde doamnei  Luisa că o parte din reclamaţii i le poate 
arăta, pe cele care se afla la dumnealui, dând câteva exemple. 
    Domnul consilier Spătaru Marian, îi reproşează domnului primar, faptul că a 
vorbit la adresa dânsului, precum ar fi pus pe domnul Agapie Constantin, să facă o 
reclamaţie cu privire la mama lui Niţă. Informaţia aceasa o are  de la Niţă. 
    Domnul primar infirma cele precizate mai sus. 
     Domnul consilier Văcăroiu Marius, îi reproseaza domnului primar, că a pus 
acelaşi avocat pe care îl are şi popa în proces cu dumnealui, şi că nu a consultat 
consiliul loca în această privinţă. Îl întrabă pe domnul primar, de ce a trebuit să facă 
recurs la hotărârea pe care o câştigase, poate ar fi dorit si dumnealui să scape, fără 
să îi mai dea cineva în cap, angajand avocaţi impotriva propriilor cetăţeni, precizând 
faptul că nu este un mare infractor. 
      Domnul primar răspunde precizând că în lege scrie că acolo unde secretarul nu 
are studii juridice, se poate angaja avocat. 
     Domnul consilier Spătaru Marian, precizează faptul că trebuia să se ceară acordul 
consiliului local. 
      Domnul consilier Morogan Gheorghe, intervine precizând faptul ca doamna 
Şerban s-a stabilit în localitatea Bozioru de 2 ani, si că ar fi trebuit să i se dea o 
bucată de pamânt, nu să i se ia, daca tot s-a stabilit în Bozioru. 
       Domnul consilier Văcăroiu Marius, precizează că ceeace construieşte acum, este 
constrcţie din materiale uşoare, lemn si OSB, este o terasă pentru a proteja pereţii şi 
uşa magazinul de zăpadă şi intemperii. Precizează faptul că la Şcoala Găvanele sunt 
bălăriile cât şcoala, ţigla este mişcată, şi crede că ar trebui puţină implicare chiar 
dacă s-a predat clădirea către şcolă. Consideră că cele două tuburi de la Buduile ar 
trebui îngropate, iar plancarda de la Victor, cea cu Bozioru, să o puneţi la intrare în 
Bozioru, să se vadă că de acolo începe Bozioru. 
      Domnul consilier Spătaru Marian, intervine precizând că de acolo începe satul 
Bozioru, şi că acolo trebuie să fie acea plancardă. 
      Domnul primar îl aprobă pe domnul Spătaru şi îl întreabă pe domnul viceprimar 
dacă s-au comandat indicatoare, deoarece la Muşcel, la intrarea în localitea Bozioru, 
nu există indicator cu comuna, ci doar cu satul Buduile. 
      Domnul consilier Spătaru Marian, îl întreabă pe domnul primar faptul că  într-o 
sâmbăta, buldozerul primăriei era condus de un şofer de la Asociaţia agricolă 
Tritipan, şi doreşte să ştie, dacă a fost sau nu închiriat buldozerul în ziua respectivă, 
şi dacă era normal sa fie condus de alt şofer decât cel al instituţiei. 
     Ulterior a aflat că sistemul de direcţie de buldoexcavator s-a stricat, iar dacă ar fi 
cerut dânsul buldozerul, sigur  nu i s-ar fi dat.  
    Reproşeaza faptul că s-a închiriat buldozer pentru drumul pe Blidara, în condiţiile 
în care primăria are buldoecavator,  să se facă un drum la 1 noiembrie când nu mai 
era necesar. 
      Apreciază faptul ca drumul a fost făcut cum trebuie, dar că trebuia făcut din 
primăvară, nu acum. Ar dori să i se prezinte contractul cu RER, să ştie cât se 
plăteşte pentru o maşină de gunoi, a mai solicitat acest lucru dar nu a primit 
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răspuns. Ar dori să mai ştie cine plăteşte gunoiul şi cine nu plăteşte, şi ce măsuri s-
au luat împotriva acestora, şi pentru apă la fel. Reproşează faptul că tractorul 
primăriei cară porumb la cetăţeni fără să fie închiriat, şi că a solicitat în nenumărate 
rânduri să i se prezinte situaţia pe anul 2021, cu încasările de la Ulmet  şi de la 
Vestigiile Rupestre,  şi ce s-a făcut cu acei bani. Domnul consilier doreşte să mai ştie 
cine este angajatul de la achiziţii publice, şi dacă îşi face treaba, pentru că a văzut că 
se uită pe geam în loc să  să muncească. 
   În încheiere domnul consilier Spătaru Marian, împreună cu domnul Marius şi 
ceilalţi consilieri,  îl roagă pe domnul primar să se concentreze pe lucruri serioase, să 
nu le mai facă rău. 
   Domnul consilier Văcăroiu Marius, precizează faptul că nu toţi oamenii au situaţia 
domnului primar, şi că fiecare au familii şi trebuie să trăiască şi ei. 
     Domnul primar răspunde întrebărilor domnului consiler, că buldoexcavatorul 
primăriei a fost închiriat în acea zi, că nu era normal să îl conducă altcineva dar că 
şoferul instituţiei nu a răspuns la telefon, şi de aceea l-a condus alt şofer. Referitor la 
drumul pe Blidara, precizează că şoferul instituţiei nu se pricepe să facă drumul, de 
aceea a închiriat un alt buldoexcavator. Referitor la rău platnicii de gunoi si apă, 
acestora li s-au emis şi transmis înştiinţări. Precizează faptul că pentru o maşină de 
gunoi se plăteşte 4.000 lei, iar de la populaţie se încasează 1.000 lei.  
     Domnul Spataru întreabă cât vom plăti aşa, iar domnul primar îi răspunde că 
până la infinit. 
      În legatură cu angajatul de la achiziţii, este un băiat tânăr, care a venit prin 
concurs, si care  învaţă ce are de făcut, fiind un începător. 
     Referitor la acele cereri pentru cumpărarea de teren, facute de domnul consilier 
Spataru sau doamna Spataru si doamna consilier Luisa, s-au făcut adrese către 
Prefectura Buzău şi către ANI, nu au venit încă răspunsurile, iar în momentul în care 
vor veni, va vom răspunde şi dumneavoastră. 
      Doamna consilier Dincă Luisa intervine şi întreabă că atunci când domnul 
Spătaru a cumpărat terenul de la magazin, nu era tot conflict de interese.  
     Domnul consilier Spătaru Marian, crede că nu este nici un conflict de interese, iar 
dacă este cazul dânsul îşi va da demisia. 
     Domnul primar reproşează doamnei consilier Luisa faptul că are foarte multă 
răutate la adresa dumnealui şi că nu ştie cu ia greşit, sau doar pentru faptul că i sa 
cerut autorizaţia de construire. 
     Doamna consilier Dincă Luisa răspunde domnului primar afirmativ, şi reproşează 
faptul că din tot Bozioru, doar dânsa, Marin si Mirel nu aveau autorizaţii. 
     Domnul primar intervine şi o întreabă pe doamna consilier că tocmai dânsa, 
consilier local, dorea să facă casă, fară autorizaţie de construire. 
      Doamna consilier Dincă Luisa precizează, că o deranjează faptul ca vin alţii 
cetăţeni, din altă parte, exemplu domnul Filip, care poate face orice, pune bariera, 
face şanţ, blochează drumul, face ce vrea muşchii lui, că este domnul Filip şi are 
bani. Întreabă dacă a întrebat pe cineva daca blochează drumul. 
     Domnul primar intervine si precizează, că l-a sunat pe dumnealui domnul Filip, 
să îi ceara voie sa blocheze drumul de la moară pentru o jumătate de zi, iar dânsul ia 
aprobat. Domnul Filip a dorit acest lucru, deoarece a turnat acel şant betonat de la 
moară, blocând acel drum, dar nu a blocat circulaţia, aceasta desfăşurându-se pe o 
arteră. 
     Doamna consilier Dincă Luisa intervine precizând că este ilegal  să se circule pe 
podul nou, pentru că nu a fost dat în primire de constructor. 
      Domnul primar precizează faptul că atâta timp cât constructorul nu a pus 
bariera să nu se circule pe pod, nu este ilegal. 
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        Domnul consilier Spataru Marian, intervine si precizează ca nu asta ar fi o 
problemă, dar să  fie lasaţi toti să trăiască, să nu n-i se pună beţe în roate, daca ar fi 
blocat alcineva drumul ar fi venit poliţia sau jandarmii. 
      Doamna Serban intervine si acuză faptul ca domnul Filip poate să investească, 
iar dânsa care este de doi ani în localitate şi se luptă cu primăria, nu poate să 
investească, fiind bătaie de joc pe faţă. De doi ani de zile precizeaz,ă că se chinuie să 
dea drumul la pensiune şi nu poate, că o să meargă pana la Haga cu acest proces. 
      Domnul primar o întreabă pe doamna Şerban, în ce fel i se pun beţe în roate, sau 
poate se referă la procesul pe care îl are pe rol cu primăria, iar daca va caştiga 
procesul, o va felicita. 
   Doamna Şerban precizează, că pe notele de sedinţă de la Tribunal, domnul 
Logofătu scrie că în curtea acesteia, se afla terenul fostului CAP, cand de fapt acel 
teren a fost al bunicului ei dintotdeauna, că îl stăpanesc de la revoluţie fără să îl 
revendice altcineva. Îl întreabă pe domnul primar dacă cunoaşte diferenţa dintre 
proprietate şi  posesie, iar domnul Logofătu îi spune că este la rezeva consiliului 
local. Reclamă  faptul că a solicitat în scris, domnului Logofătu, să îi dea o copie 
dupa inventar,  dar nu i s-a dat nici până acum. 
     Domnul primar intervine si precizează că rezerva de teren  pe Legea 165 este 
teren cu identificare incertă. 
     Domnul consilier Filipoiu precizează faptul că, niciodată consiliul local nu poate 
pune în posesie pe cineva, mai ales dacă  dacă terenul nu îi aparţine si nu este 
treaba consiliului local. Afirmă că aceste lucruri nu ţin de consiliul local, că ar trebui 
să se aşeze la masă împreună cu domnul primar,  să discute această problemă  şi să 
o rezolve conform legii. 
     Doamna Simona precizează faptul că a încercat să discute cu domnul primar dar 
că nu are cu cine, acesta având impresia că  dânsa, vine pe aici, doar să îi puna beţe 
în roate. 
    În sala de şedinţe se prezintă un cetăţean, domnul Calin Valentin, cerând 
permisiunea să discute cu domnul primar.  
     Domnul primar întreabă ce sa întamplat,  iar acesta la rândul său, întreabă pe 
domnul primar, de nu are şi el dreptul la ajutor de încălzire, că este cetăţean al 
comunei, are familie, are copii , de ce nu au şi ei drepturi ca toţi cetăţenii. 
     Domnul primar îl roagă pe  domnului Călin, să aştepte până se termină şedinţa,  
să poată discuta cu doamna de la asistenţă socială,  concret situaţia sa.  
    Domnul Călin se retrage, cerând scuze că a deranjat sedinţa. 
    Domnul primar reia cuvântul şi face precizarea în legatură cu Şcoala Izvoarele, că 
se lucrează la evaluare, s-a făcut şi cartea funciară, iar undeva la sfârşitul lunii 
următoare,  intentionăm să demarăm procedurile de licitaţie publică, consiliul local 
va decide doar cu privire la preţ şi la durată. 
     Precizează faptul că primăria a primit o sponsorizare de aparatură, de aproape 
100 mii lei,   din partea lanţului de supermaketuri Mega Image. Sponsorizarea s-a 
făcut către trei localităţi din Buzău: Cernătesti, Sapoca si Bozioru. Este o maşină de 
tocat peturi, si putem face contract si cu primăriile vecine. Peţurile se transformă în 
fulgi, iar fulgii mai departe se vând, sau se topesc şi se vor face ghivece pentru flori, 
stinghii pentru canapele din plastic şi alte măruntişuri. 
    Provizoriu această maşină, a fost montată în Scoala Gavanele. 

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 
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