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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 17.12.2018, 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. 314 din 10 
decembrie 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, lipsind domnul consilier PSD Leica Petrica, şedinţa 
fiind astfel legal constituită.  

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

In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1)) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, Dl. 
Consilier local, MILEA NECULAI, presedinte de sedinta, va conduce lucrările 
şedinţelor ordinare pe perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019.  

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 elin. (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 29.11.2018, iar 
în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către membrii 
Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 12 voturi „pentru” si 0 „abtineri”. 

In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Milea Neculai, dă citire 
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 17.12.2018: 

                                                                                                   



1.Adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 la nivelul comunei Podgoria; 

   Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei 

2. Diverse          

Se suplimentarea ordinea de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea salariilor 

de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
Aparatului  de specialitate/ propriu al Primariei comunei Podgoria, 
Consiliului Local Podgoria-familia ocupationala „Administratie”, 
incepand cu data de 1.01.2019 

2.Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului 
local pe luna decembrie 2018. 

 Se supune la vot adoptarea ordinii de zi, suplimentata cu proiectele de 
hotarare mentionate anterior, ordine de zi ce se aproba   în unanimitate de către 
membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă, cu 12 voturi „pentru” ,0 voturi “ 
impotriva ”si 0 „abtineri”. 

 
 
Discutii:  
 
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, mentioneaza, ca exista o hotarare 

de guvern cu privire la salarii, in vederea adoptarii acestui proiect de hotarare 
– asa ca nu considera ca ar fi foarte multe de discutat din acest punct de 
vedere.  

Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor pentru anul 2019, a analizat propunerea domnului 
primar al comunei si a doamnei Ilie Culeta – cea care raspunde de 
Compartimentul Impozite si Taxe - de a se majora impozitele anului 2019 cu 
10% fata de anul 2018  si considera a fi oportuna mai ales ca de aici vin si 
banii pentru bugetul local . 

    Ar mai dori sa  arate, ca locuitorii din Cartierul Viilor sunt foarte multumiti 
ca se colecteaza gunoiul si la dansii . 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, raspunde, 
ca se va colecta gunoiul saptamanal, in ziua de miercuri. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este nemultumit, ca in ceea ce 
priveste tubulatura pentru canalizare, a procedat impreuna cu alti doi locuitori 
dimensiunea acestora. Nu stie cum se va duce la statia de epurare.  Doreste, 
ca in anul 2019 toate proiectele de hotarare care se aproba de acest Consiliul 
Local sa fie prezentate si domnilor consilieri. Exista o diferenta prea mare la 
dimensiunea tubulaturii si vor exista colmatari. Totodata, intreaba si daca s-a 
incheiat contractul de deszapezire. 

                                                                                                   



Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde 
ca acest contract de deszapezire s-a incheiat pe ora. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, este nemultumita si 
considera, ca nu se poate face educatie in conditiile in care microbuzul scolar, 
o zi merge la Plesesti si alta nu- si asta din cauza firmei care asigura 
deszapezirea – care nu isi face treaba asa cum ar trebui .  

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba, cum trece un 
autoturism  pe drumul spre Plesesti. Se intereseaza daca a fost reparat 
drumul. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, il lamureste 
pe domnul consilier, ca nu a putut solicita sprijinul societatii care  asigura 
deszapezirea in comuna, pentru ca exista datorii. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, informeaza, ca in drum spre 
Plesesti este o groapa foarte mare sub asfalt, ceea ce reprezinta un pericol 
foarte mare, masinile putand ajunge pe izlaz. Este de parere ca utilajele sa 
ajunga si la Plesesti. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca deszapezirea se face pe bani- asta pentru unii intre cei care 
considera ca  totul e foarte simplu. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere, ca mai bine nu 
se mai implementa niciun proiect si se proceda la asfaltare. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
precizeaza, ca a platit 4 miliarde pentru DC si 3 miliarde pentru Gradinite 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, considera, ca nu trebuia facut 
terenul de sport si astfel mai ramaneau niste bani. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii spune 
domnului consiler Milea Neculai, ca ii pune la dispozitie orice proiect, insa stie 
ca le-a vazut pe toate. Aceeasi situatie este si cu privire la adoptarea 
prooectelor de hotarare – le sunt puse la dispozitie oricand doresc. Cu titlu 
exemplificativ, atrata, ca la acest moment se ocupa de proiectul de iluminat. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, se intereseaza, cine a propus sa 
se realizeze iluminatul public. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca in acest mod au decis toti primarii din GAL. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, este de 
parere, ca intr-o zi, fiecare consilier, sa mearga impreuna cu dansul la aceste 
sedinte, dezbateri, pentru obtinerea unor finantari. 

                                                                                                   



Domnul Milea Neculai, consilier PNL, ii reproseaza domnului Primar, 
ca trateaza Consiliul Local cu spatele. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii invita pe 
domnii consileri in biroul sau sa vada toate aceste documentatii. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, considera, ca aceste cheltuieli 
sunt prea stufoase la nivelul comunei 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, spera sa 
repare DC Plesesti in aceasta toamna. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este nelamurit, de ce nu s-au 
strans 4-5 miliarde din comuna cu titlu de taxe si impozite. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca in afara statiei de epurare, vor mai fi  trei statii de pompare a 
apei: una in Cartierul Viilor, una la Caminul Cultural si una in spatele 
Primariei. 

Domnul Viceprimar al comunei, Iorga Damian – referitor la proiectele 
de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei de astazi, precizeaza ca sunt 
oportune si ca au in vedere respectarea prevederilor legale; proiectul de 
hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul Aparatului  de specialitate/ propriu al 
Primariei comunei Podgoria, Consiliului Local Podgoria-familia ocupationala 
„Administratie”, incepand cu data de 1.01.2019- are in vederea majorarea 
salariului minim cu aproximativ 10 %  a anului  2018 (1900lei)  - ajungand in 
anul 2019  la suma de 2080 – pentru cei cu studii medii - si 2350 pentru cei 
cu studii superioare . 

In ceea ce priveste adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 – cu majorarea de 10 % fata 
de anul 2018 – considera ca intr-adevar, la nivelul comunei noastre impozitele 
sunt foarte mari insa, este necesara aceasta majorarea pentru a putea 
functiona in anul 2019 mai bine. „Avem multe datorii, se vor implementa 
proiecte la care va trebui sa contribuim si noi cu o anumita suma, este 
necesara majorarea impozitelor , desi contribuabilii vor avea de suferit” . 

Nefiind amendamente, se supune la vot adoptarea, pe articole, a  
proiectului de hotarare : “Adoptarea proiectului de hotarare privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 la nivelul 
comunei Podgoria ”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 
0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se supune la vot adoptarea, pe articole, a  
proiectului de hotarare : “Adoptarea proiectului de hotarare privind 
stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul Aparatului  de specialitate/ propriu al Primariei 

                                                                                                   



                                                                                                   

comunei Podgoria, Consiliului Local Podgoria-familia ocupationala 
„Administratie”, incepand cu data de 1.01.2019 ”, proiect de hotarare ce 
este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se supune la vot adoptarea, pe articole, a  
proiectului de hotarare : “Adoptarea proiectului de hotarare privind 
rectificarea bugetului local pe luna decembrie 2018 ”, proiect de hotarare 
ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 
sedinta, Milea Neculai, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 17.12.2018, multumind 
tuturor celor prezenti pentru participare. 

Domnul Primar al comunei  impreuna cu domnul viceprimar ureaza 
tuturor Sarbatori Fericite! 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 Presedinte de sedinta, 

                   Milea Neculai                              Secretar, 

       Rapeanu Violeta 


