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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 20.07.2018, 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. 
155/20 iulie 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 8 consilieri, şedinţa fiind astfel legal constituită, fiind invoitii 
domnii consilieri PSD, Ciui Cosmin, Stefan Gabriela, Putrezeanu Ciprian 
Adrian si consilier PSRO – Ionita Laurentiu- Catalin; dl. consilier PSD Leica 
Petrica lipseste. 

La şedinţă mai participă dl. Iorga Damian -Viceprimarul comunei 
Podgoria- cu atributii delegate de Primar al comunei (prin Dispozitia 
Primarului comunei Podgoria nr. 154/8.07.2018 pe perioada concediului de 
odihna al Primarului comunei Podgoria, dl. Chiru Marius- Viorel, cuprinsa 
intre  10.07-23.07.2018 (inclusiv), atributiile Primarului s-au delegat 
Viceprimarului comunei, d-lui Iorga Damian), d-na. Rapeanu Violeta -
Secretarul comunei Podgoria.  Dl. Chiru Marius-Viorel - Primarul comunei 
Podgoria lipseste, fiind in efectuarea concediului legal de odihna. 

In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 
Dna Consilier local, MAVRODIN ELENA, presedinte de sedinta, va 
conduce lucrările prezentei şedinţe ordinare din data de 20.07.2018.  

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 dispoziţiilor 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 29.06.2018, 
iar în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către membrii 
Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 8 voturi „pentru” si 0 „abtineri”. 

In continuare, Presedintele de sedinta, dna. Mavrodin Elena, dă citire 
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 20.07.2018:  

1.Adoptarea proiectului de hotarare pentru completarea Hotararii 
Consiliului Local nr. 10/31.03.2018 privind aprobarea Programului anual al 
achizitiilor publice pe anul 2018; 

       Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

2. Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui de 
sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru sedintele din lunile AUGUST, 
SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE 2018”; 

           Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

3. Rapoarte privind activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Local 
Podgoria in perioada IUNIE 2017 – IUNIE 2018; 

            Sustine: dl. Consilier local MILEA  NECULAI   
               dna. Consilier local MAVRODIN ELENA    

    

Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca este necesara achizitionarea unei centrale termice in localul 
Primariei si deopotriva, trebuie reparat si gardul ce imprejmuieste cladirea 
Primariei in partea de sud. Considera, ca aparatele deja montate nu fac 
caldura si consuma foarte mult curent electric.  

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intervene si mentioneaza, ca 
eficienta ar fi achizitionarea unei centrale electrice. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, 
ca cea mai buna centrala este cea electrica, deoarece este avantajoasa, 
intrucat noi nu avem nici fochist si nici camera de centrala. Precizeaza, ca a 
ajuns la aceasta solutie, urmare discutiilor purtate cu alti sefi de institutii. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, arata, ca s-au purtat discutii 
cu privire la acest gard de ani si ani de zile,atunci cand dansul era secretar,  

                                                                                                   



s-a aprobat, dar tot nu s-a construit gardul. Acesta este al nostrum  si 
trebuie facut. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare 
privind      “ Adoptarea proiectului de hotarare privind pentru 
completarea Hotararii Consiliului Local nr. 10/31.03.2018 privind 
aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018”, 
proiect de hotarare ce este aprobat, cu 8 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”,0 “abtineri”. 

In vederea adoptarii proiectului de hotarare alegerea 
„Presedintelui de sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru 
sedintele din lunile AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE 2018”, domnii 
consilieri il propun ca presedinte de sedinta pe domnul Putrezeanu 
Ciprian. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privin 
“Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui de 
sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru sedintele din lunile 
AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE 2018”;”, proiect de hotarare ce 
este aprobat, cu 8 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”.  

Doamna Mavrodin Elena, consilier PSD si domnul Milea Neculai, 
consilier PNL, dau citire rapoartelor de activitate. 

 Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, apreciaza 
activitatea doamnei consilier PSD, doamna Mavrodin Elena, fiind unul 
dintre consilierii care s-au implicat cu adevarat in activitatea Consiliului 
Local si de cate ori i-a solicitat ajutorul, aceasta a raspuns afirmativ. Arata 
ca familia dansei a sprijinit Primaria la carat gunoiul din comuna, la 
deszapezire, la aruncat nisip pe partea carosabila, pe timp de polei. Dansa 
ne-a sprijit atunci cand noi nu aveam solutii. Referitor la societati, 
mentioneaza, ca exista planse foto care demonstreaza activitatea 
desfasurata si de societatea sotiei sale, cat si a domnului consilier PSD, 
Gheorghe Aurelian, fara ca acestia sa fie remunerati. Mentioneaza, ca doar 
S.C. Spicul nu a ajutat cu nimic Consiliul Local. Afirma, ca „ la noi trei sunt 
prosti, cei care muncesc si unul este destept, cel care este smecher”. Ii 
multumeste doamnei consilier Mavrodin Elena pentru activitate sii ii doreste 
succes in urmatorii doi ani de activitate. 

 Domnul Milea Neculai, consilier PNL, informeaza domnii consilieri, 
ca nu are nici calitatea si nici competenta de a ajuta comuna. Doamna 
Elena a sprijinit comuna, dar nu aceasta reflecta activitatea dansei in 
Consiliul Local. Arata, ca este nemultumit de tot. Cunoaste ca s-au incheiat 
contracte cu alte societati, care nu isi indeplinesc obligatiile asumate, ci vor 
doar bani. 

                                                                                                   



Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei 
Podgoria,completeaza, ca atunci cand a solicitat sprijinul societatilor de mai 
sus, acestea au spus ca nu mai sunt in vigoare contractele. In continuare, 
este de parere, ca in tot ceea ce inseamna bani publici trebuie sa existe 
transparenta, iar toate ordinele de plata trebuie aduse la cunostinta 
Consiliului Local. In legatura cu raportul de activitate al domnului consilier 
PNL, Milea Neculai, nu are nimic de obiectat, insa nu a fost transparenta, in 
conditiile in care nici functionarii publici nu au prezentat in scris un raport 
de activitate, cu ceea ce au facut in cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului. Rugamintea este ca in comisiile de specialitate sa nu fie puse la 
dispozitie date cu caracter personal. Mentioneaza, ca un functionar public , 
incaseaza aproximativ 6000 lei brut. Societatile de pe raza comunei 
contribuie cu miliarde, de ce sa isi bata joc un functionar public. 
Mentioneaza ca are o mare problema cu unii functionarii publici, in sensul, 
ca acestia vin tarziu la orele de program, pleaca cand vor, utilizeaza 
internetul in interes personal, vorbesc la telefon. Precizeaza, ca are 400 de 
audiente pe an si se apleaca si da curs tuturor solicitarilor. Cunoaste, ca 
S.C. Viticultorul solicita 15,21 ha, dar nu s-a pus niciodata in discutie 
aceasta problema in Comisia de fond funciar. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, doreste sa se anuleze 
contractul de concesiune incheiat cu S.C. CITO. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria,informeaza 
domnii consilieri, ca nu va candida la functia de Primar, intrucat nu il 
intereseaza functia, doreste sa ajute oamenii, sa le rezolve problemele. Stie, 
ca domnul Mavrodin nu incaseaza subventia de la APIA pentru suprafetele 
lucrate, intrucat are deficit de teren, insa, acorda proprietarilor redeventa in 
cuantum de 650 lei/ persoana. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere, ca trebuie sa 
se intruneasca toti consilierii in sedinta pe comisii de specialitate si sa ia o 
decizie. Informeaza, ca a scris si in raportul de activitate, ca va sesiza 
organele competente pentru a verifica utilizarea sumei de 200 miliarde lei. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca la 
acest moment, comunitatea noastra se confrunta cu o mare problema si 
anume, paza comunitatii. Trebuie sa vorbim cu doamna contabil pentru a 
achizitiona camere de filmat, trebuie sa facem o analiza de risc. Ar trebui sa 
organizam licitatie publica, iar societatea care ofera pretul cel mai mic, 
castiga. Noi suntem raspunzatori. Informeaza, ca acum doua saptamani, doi 
hoti au umblat prin comuna si au furat de la Manastirea Sf. Treime. 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 
sedinta, Mavrodin Elena, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 

                                                                                                   



                                                                                                   

Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 
20.07.2018, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 Presedinte de sedinta, 

 Mavrodin Elena                                     Secretar, 

   Rapeanu Violeta 


