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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 26.04.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Podgoria, judeţul Buzau, sedinta convocată conform prevederilor art. 
39 alin.(1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Podgoria, dl. 
Chiru Marius-Viorel, prin Dispoziţia nr. 79/20 aprilie 2018.  

Potrivit dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, R., modificată şi completată ulterior, se 
procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată 
că din totalul de 13 consilieri locali validati in functie  sunt prezenţi 12 
consilieri, şedinţa fiind astfel legal constituită, lipsind domnul consilier PSD, 
Leica Petrica.  

La şedinţă mai participă dl. Chiru Marius-Viorel - Primarul comunei 
Podgoria, dl. Iorga Damian -Viceprimarul comunei Podgoria, d-na. Rapeanu 
Violeta -Secretarul comunei Podgoria, domnul Toea Sorin. 

In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, Dl 
Consilier local, IONITA LAURENTIU - CATALIN, presedinte de sedinta, va 
conduce lucrările prezentei şedinţe ordinare din data de 26.04.2018.  

In conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin.(3) şi (5) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 
înaintea aprobării şi dezbaterii proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a 
Consiliului Local Podgoria, secretarul comunei prezintă consilierilor locali, 
procesul-verbal al şedinţei anterioare. 

Intrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului, potrivit 
dispoziţiile art. 42 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, modificată şi completată, Secretarul comunei 
Podgoria, supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Podgoria, din data de 30.03.2018, iar în urma 
votului acesta este aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local 
prezenţi la şedinţă cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „impotriva”, 0 voturi „abtineri”. 

In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Ionita Laurentiu-Catalin, dă citire 
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 30.03.2018:  

1.Adoptarea proiectului de hotarare privind prelungirea Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in 
comuna Podgoria, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare a Transportului 

                                                                                                   



Public Rm. Sarat – ATRAS si S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. 
Sarat;     Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

2. Raport privind activitatea de stare civila desfasurata pe perioada 
IUNIE 2017 – Martie 2018 

                Sustine: Rapeanu Violeta – ofiter de stare civila 
    
       Pe langa ordinea de zi a acestei sedinte, domnul Primar al comunei Podgoria, 
doreste suplimentarea ordinii de zi cu inca un proiect de  hotarare privind 
aprobarea Listei  resurselor umane aferente proiectului:“Comunitatea se 
dezvolta – o sansa pentru Podgoria ”depus in cadrul Programului 
Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020. 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei din 26.04.2018 in forma 
suplimentata, ordine de zi  aprobata cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi 
„impotriva”, 0 voturi „abtineri”. 

 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 
 
Domnul Toea Sorin, locuitor al satului Cotatcu, comuna Podgoria, doreste 

sa precizeze motivul pentru care participa la aceasta sedinta . Doreste sa ridice 
un semnal de alarma  cu privire la rampa de   gunoi. Aceasta rampa de gunoi de 
la Oratia produce multe probleme asupra mediului inconjurator, dar si asupra 
locuintelor din zona,  aspect sesizat de atat de catre locuitorii satului  Oratia  cat 
si  cei ai satului Cotatcu. 

Dansul detine o suprafata de vie in apropierea acestei rampe de gunoi si de 
fiecare data cand se da foc acolo, fumul  de la rampa de gunoi se duce in via 
dumnealui si a celorlati proprietari din zona . Totul e poluat … trebuie luata o 
masura cu maxima celeritate . 

In incheiere domnul Toea Sorin, roaga domnii consilieri sa   adopte masuri 
urgente. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, intervine si 
arata, ca sunt foarte multe persoane care duc vita-de-vie la gunoi acolo, apoi ii 
dau foc, vina nu este a noastra,s-a incercat pe diverse cai sa se asigure paza, sa 
selecteze deseurile, etc. 

 Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin,  arata ca trebuie sa 
identifice oportunitatea de a folosi vita-de- vie, pentru brichete. Este deschis 
catre catre acest aspect si propune identificarea unor resurse financiare pentru 
rezolvarea acestei probleme, sustine infiintarea unei rampe de compost dar si  de 
brichete.  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, considera, ca 
trebuie sa se identifice in comuna un teren pentru infiintarea unei  rampe de 
compost. 

                                                                                                   



Domnul Toea Sorin, precizeaza, ca la Balta Alba s-a facut o astfel de 
rampa, ar fi bine daca am cere parerea autoritatilor locale din zona respectiva. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, mentioneaza, 
ca a incercat anul trecut sa faca demersuri, insa apreciaza, ca aceasta rampa ar 
trebui sa fie amplasata la 500 m distanta de prima casa si pana la acest moment 
nu s-a identificat un astfel de amplasament. Solicita ,”pentru a nu stiu a cata 
oara” sprijinul domnilor consilieri, „daca stie cineva o suprafata de teren pe care 
sa putem amplasa acesta rampa,  mai indepartata de sat” sa putem infiinta acolo 
rampa de gunoi.  

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin considera ca  ar fi 
necesar sa se discute si cu reprezentantii comunelor invecinate, poate vin si 
dansii cu o sugestie, o solutie. 

 Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, precizeaza, ca acest gunoi 
nu este uscat, de aceea se produce fumul. In zilele de Miercuri si Joi trebuie sa 
se impinga gunoiul cu lama Primariei. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, referitor la proiectul 
de hotarare privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport local de persoane in comuna Podgoria, incheiat intre Asociatia de 
Dezvoltare a Transportului Public Rm. Sarat – ATRAS si S.C. Transport Urban de 
Calatori S.A. Rm. Sarat arata, ca pretul biletului nu se stabileste de catre noi, iar 
pentru ei este un profit. Ideea existentei unei asociatii de tip ATRAS este foarte 
buna, pentru ca acestea pot fi platforme pentru accesarea de fonduri. 

Referitor la Raportul prezentat de catre doamna secretar, Rapeanu Violeta,  
Domnul consilier Ionita Laurentiu-Catalin, cunoaste, ca grila institutiei nu 
permite suplimentarea numarului de posturi cu functia de ofiter de stare civila, 
desi aceasta activitate a devenit extrem de complexa si care necesita maxima 
atentie. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, ca 
domnul Primar s-a orientat asupra doamnei secretar ca si ofiter delegat de stare 
civila . Dupa  controlul efectuat  de catre reprezentantii D.J.E.P. aceasta a fost 
felicitata. Se inregistreaza diverse probleme la eliberarea Anexei 24, care este o 
activitate foarte complexa, fiind acte vechi, titluri de proprietate nedezbatute. 
Precizeaza, ca doamna secretar va avea in continuare concursul sau in rezolvarea 
problemelor anterior mentionate. Deopotriva, precizeaza, ca desi nu este o 
activitate remunerata,care se desfasoara si in week-end dar si in sarbatorile 
legale,  activitatea este foarte buna. 

Au loc discutii la capitolul ”Diverse”: 

Domnul Pricopi Ionut, consilier PSD, este de parere, ca ca ar fi bine sa 
se gaseasca cadrul legal pentru remunerarea functiilor implicate in proiect. 

                                                                                                   



Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, apreciaza, ca in cadrul platformei POCU, se gandeste strategic la 
pregatirea oamenilor, dar si la dezvoltarea comunei. Urmare alocarii acestor 
fonduri trebuie sa se vada ceva la nivelul comunei. La acest moment exista o 
mare larghete in alocarea fondurilor, dar se va termina. Intrebarea este ce se 
intampla dupa ce se va implementa proiectul. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca noi, 
ca si comunitate, vom ramane cu acel camin reabilitat, cu personal instruit si cu 
societati noi deschise. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, reclama faptul, ca la Plesesti 
exista o societate care distruge infrastructura, se distrug casele, asfaltul se 
strica, casele se surpa. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, propune un proiect de hotarare prin care sa se restrictioneze accesul 
masinilor de mare tonaj sau sa se stabileasca o taxa. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, ca 
noi am intreprins demersuri, insa acestea s-au oprit pe fondul solicitarii unui 
dosar complex de catre cei de la Politia Judeteana . 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, arata, ca tot locuitorii au de 
suferit. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, considera, ca 
trebuie reluata procedura pentru restrictionarea accesului masinilor de mare 
tonaj. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
“Adoptarea proiectului de hotarare privind prelungirea  Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in comuna 
Podgoria, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare a Transportului Public 
Rm. Sarat – ATRAS si S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat” 
proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 1 
vot “abtinere”( dl. Milea Neculai ) 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind  
aprobarea Listei  resurselor umane aferente proiectului:“Comunitatea se 
dezvolta – o sansa pentru Podgoria ”depus in cadrul Programului 
Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020- proiect de hotarare ce este 
aprobat, cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 1 vot “abtinere”( dl. Milea 
Neculai ) 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi si pe ordinea 
suplimentara de zi, domnul presedinte de sedinta, Ionita Laurentiu-Catalin, 
declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei 

                                                                                                   



                                                                                                   

Podgoria, judetul Buzau, din data de 26.04.2018, multumind tuturor celor 
prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Presedinte de sedinta, 

             Ionita Laurentiu-Catalin                              Secretar, 

   Rapeanu Violeta 

 


