
                                        
CONSILIUL LOCAL BOZIORU –  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
31/2022        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

_________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________ 
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333         
 
                       

                                                                 PROIECT                                                            
 HOTĂRÂRE 

privind participarea Comunei Bozioru la 
 “Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, 

 judetul Buzau” 
 

 
      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţa <<ordinară>>, legal constituită; 
 
     Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţa <<ordinară>> în data de 05.08.2022; 
Având în vedere: 

§ referatul de aprobare al primarului nr. 2.217/01.07.2022, prin 
care se propune participarea Comunei Bozioru la „Programul privind 
creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”  și 
aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  „Modernizare 
sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau” 

§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
2.218/29.07.2022; 

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru, 
înregistrate la nr.2.219/2.220/2.221/29.07.2022; 

      Tinand cont de  prevederile: 
§ Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 

§ Ordinului 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a “Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public”; 

 
 
 
 



                    În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și 
art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
modificat ulterior; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1 - Se aprobă participarea  Comunei Bozioru  la “Programul 
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”;  

Art.2 Se  aprobă  devizul Devizului General al obiectivului de 
investiții  „Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, 
judetul Buzau”conform Anexei, care  face  parte  integrantă  din  prezenta  
hotărâre; 

Art.3 Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează primarul   
Grigore Valentin  să reprezinte solicitantul  Comuna Bozioru  în relaţia cu 
Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;  

Art.4 Comuna Bozioru se angajează să întocmească documentaţia 
de achiziţie publică, organizarea şi derularea tuturor procedurilor de 
achiziţie publică din cadrul obiectivului de investiții şi realizarea 
lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achiziţiile publice și cerințelor din Ghidul de finanțare; 

Art.5 Compartimentul Achizitii Publice din  cadrul aparatului  de  
specialitate  al  Primarului  va  duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  
din  prezenta  hotărâre. 

Art.6 Secretarul general al comunei Bozioru va comunica prezenta 
hotărâre: 

- Instituției Prefectului – Judeţul Buzău  
- Primarul Comunei Bozioru 
- Compartimentului Financiar-contabil, Impozite şi taxe locale, 
Achiziţii publice 
- Administraţiei Fondului de Mediu 
- Afişare  pe pagina proprie de internet  www.comunabozioru.ro.      

                   
     Bozioru 
     Nr.31/29.07.2022 

 
Iniţiator,                                               AVIZAT,                                                                                                                                                                      
PRIMAR:                                       Secretar General Comună 

GRIGORE Valentin                                          OPREA MIRELA       
                                                   

 
             ........................                                               ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
   

website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
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     Nr.2.217/29.07.2022 
 

REFERAT DE APROBARE, 
La Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bozioru la 

 “Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 
public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, 

 judetul Buzau” 
 
 

         1. Necesitatea si oportunitatea  
         Implementarea investiţiei  „Modernizare sistem iluminat public 

stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”, se justifică ca făcând parte 
din ,, Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public”, având un impact pozitiv pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea 
unor corpuri de iluminat cu surse LED, care să determine o eficienţă 
energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă. 
       Obiectul prezentului proiect îl constituie  aprobarea participarii  

Comunei Bozioru  la “Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public”,    aprobarea  devizul Devizului General 
al obiectivului de investiții  „Modernizare sistem iluminat public stradal din 
Comuna Bozioru, judetul Buzau”conform Anexei, care  face  parte  
integrantă  din    hotărâre,  contractarea finanţării şi mandatarea 
primarul   Grigore Valentin  să reprezinte solicitantul  Comuna Bozioru  
în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu. 
   2. Legalitatea  

   Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform 
următoarelor prevederi: 

§ Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 

 
 
 
 



 
§ Ordinului 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a “Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public”; 

       În acest sens a fost elaborat Proiectul de hotărâre alăturat, care 
propune participarea Comunei Bozioru la “Programul privind creșterea  
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului 
General al obiectivului de investiții  „Modernizare sistem iluminat public 
stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”, pe care va rog  sa il aprobati in 
forma in care a fost initiat. 
. 
 
 

Primar, 
GRIGORE VALENTIN 

 
 
 ………………………… 
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Nr.2.218/29.07.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
 La Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bozioru la 

 “Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 
public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, 

 judetul Buzau” 
 

 
   Obiectul prezentului proiect îl constituie  aprobarea participarii  

Comunei Bozioru  la “Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public”,    aprobarea  devizul Devizului General 
al obiectivului de investiții  „Modernizare sistem iluminat public stradal din 
Comuna Bozioru, judetul Buzau”conform Anexei, care  face  parte  
integrantă  din    hotărâre,  contractarea finanţării şi mandatarea 
primarul   Grigore Valentin  să reprezinte solicitantul  Comuna Bozioru  în 
relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu. 
    Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform 
următoarelor prevederi: 

§ Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 

§ Ordinului 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a “Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public”; 

                        Faţă de cele prezentate, consider că s-au respectat 
prevederile  legale, şi  precizez  faptul ca proiectul de hotărâre poate fi 
supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local, în forma prezentată de 
iniţiator. 

 
Secretar General Comuna, 

OPREA Mirela 
 
 

 



R O M Â N I A                                   
 JUDEŢUL BUZĂU   
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.1 – pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului,servicii, comerţ şi urbanism 

 
 Nr.2.219/29.07.2022           

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bozioru la 

 “Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 
public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, 

 judetul Buzau” 
 
      

      În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.1, 
pentru -  programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ şi urbanism, s-
a întrunit în şedinţa de comisie  pentru a analiza şi aviza  proiectul de 
hotărâre depus, în vederea discutării  acestuia în sedinţa <ordinară>> a 
Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 05.08.2022, adoptă 
următorul aviz: 
       Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre a 

consiliului local  nr.31/29.07.2022, privind participarea Comunei Bozioru 
la “Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul 
Buzau”, cu un număr de ………0…..amendamente/fără amendamente.           

             (2) Prin urmare comisia nr.1 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu ______ voturi ,,pentru” __-___voturi ,,împotrivă” __-____ 
,,abţineri” avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

   Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

 
Preşedinte, 
MORĂRESCU ANDREI_________________ 

 
Secretar,  
FILIPOIU VALERIAN_____________________ 
 

                                                Membru,  
                                        MOROGAN GHEORGHE______________ 

  
 



R O M Â N I A          
 JUDEŢUL BUZĂU  
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.2 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii    
publice, drepturile cetăţenilor 

 
  Nr.2.220/29.07.2022           
 

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bozioru la 

 “Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 
public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, 

 judetul Buzau” 
 

       În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru,  Comisia nr.2, 
pentru- administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, drepturile cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru 
a analiza  şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării  
acestuia în sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei 
Bozioru din data de 05.08.2022, adoptă următorul aviz: 

           Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre 
a consiliului local  nr.31/29.07.2022, privind participarea Comunei 
Bozioru la “Programul privind creșterea  eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al 
obiectivului de investiții  „Modernizare sistem iluminat public stradal din 
Comuna Bozioru, judetul Buzau”, cu un număr de 
………0…..amendamente/fără amendamente.                 

                 (2) Prin urmare comisia nr.2 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu______voturi ,,pentru”__-___voturi ,,împotrivă”__-____,,abţineri” 
avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

   Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

 
 Preşedinte 
 VĂCĂROIU MARIUS-ION_________________ 
 
 
 Secretar, 
 DINCĂ LUISA_______________________ 

 
                                                   Membru, 

SPĂTARU MARIAN____________________ 
 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU ,  
CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
COMISIA NR.3 – învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement 
 
 Nr.2.221/29.07.2022            

 

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bozioru la 

 “Programul privind creșterea  eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 
public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  
„Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, 

 judetul Buzau” 
 
 
 

        În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.3, 
pentru- învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a 
analiza  şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării  
acestuia în sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei 
Bozioru din data de 05.08.2022, adoptă următorul aviz: 

       Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de 
hotărâre a consiliului local  nr.31/29.07.2022, privind participarea 
Comunei Bozioru la “Programul privind creșterea  eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al 
obiectivului de investiții  „Modernizare sistem iluminat public stradal din 
Comuna Bozioru, judetul Buzau”, cu un număr de 
………0…..amendamente/fără amendamente.                         

          (2) Prin urmare comisia nr.3 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu _______voturi ,,pentru” ____voturi ,,împotrivă” ______ 
,,abţineri”, avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

    Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

 
 Preşedinte, 

    JIPA LUCIA_________________________________ 
 

 Secretar, 
 MIRICĂ MARIA-NICOLETA___________________ 

 
                                          Membru, 

BUDUIANU MARIAN_______________________ 
 


