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46/27.12.2022 HCL privind  stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, judeţul Buzău  a  
impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum şi a 
amenzilor aplicabile în anul 2023, stabilirea  rangului şi zonarea 
în cadrul localităţii

DA NU O

47/27.12.2022 HCL privind aprobarea  Programului anual de achiziţii publice 
la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 2023

NU NU O

48/27.12.2022 HCL privind privind rectificarea  Bugetului local al Comunei

 Bozioru, judeţul Buzău pe  anul 2022 
DA NU O

49/27.12.2022 HCL privind aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  
DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legii 
nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023

NU NU O

50/27.12.2022 HCL privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 
2023 

NU NU O

51/27.12.2022 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2023

NU NU O

52/27.12.2022 HCL privind stabilirea  unor măsuri/demersuri privind activitatea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 
la care comuna BOZIORU este membru asociat 

NU NU O

53/27.12.2022 HCL privind aprobarea reţelei  unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul 
comunei Bozioru, judeţul Buzău

NU NU O

Anexa la adresa nr.88/06.01.2023  privind Hotărârile C.L. al comunei BOZIORU



54/27.12.2022 HCL privind aprobarea închirierii prin “licitatie publica” a imobilului 
,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul 
Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău 

NU NU O

55/27.12.2022 HCL privind participarea la Programul privind cresterea eficientei

 energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea 

Documentatiei de    Avizare a Lucrarilor de Interventie si a 

indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investitie 

,,Modernizare sistem iluminat public stradal

din Comuna Bozioru, judetul Buzau”

NU NU O

56/27.12.2022 HCL privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile: 
Ianuarie 2023 - Martie 2023 

NU NU O
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