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încheiat astăzi 29.06.2018, 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. 131/22 iunie 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. Iorga Damian -Viceprimarul comunei 
Podgoria, d-na. Rapeanu Violeta -Secretarul comunei Podgoria, d-na Stefan 
Mioara- contabil ;  dl. Chiru Marius-Viorel - Primarul comunei Podgoria – 
lipseste, fiind plecat la M.D.R.A.P. 

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 29.06.2018.  

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 31.05.2018, 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, dna. Mavrodin Elena, dă citire 
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29.06.2018: 

  
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 
luna iunie 2018; 

       Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

                                                                                                   



                                                                                                   

2. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului 
Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta; 

          Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

3. Raport privind activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Local 
Podgoria in perioada IUNIE 2017 - IUNIE  

Sustine: dl. Consilier local PRICOPI IONUT si  dna. Consilier local 
STEFAN GABRIELA    

4. Diverse. 

 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL -  doreste unele clarificari din partea 
doamnei contabil cu privire la rectificarea de buget. 

Doamna contabil, Stefan Mioara – doreste sa faca unele precizari cu privire la 
proiectul de hotarare initiat pentru sedinta de astazi: acesat rectificarea se refera 
la mutarea  din trimestrul IV in Itrimestrul III ,  unor sume necesare asigurarii 
salariilor.  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza ca astfel 
de rectificari vor mai avea loc si in lunile urmatoare pentru a putea asigura plata 
salariilor . 

Fiind epuizate discutiile cu privire la cele doua puncte aflate pe 
ordinea de zi, se supune la vot pe articole, adoptarea proiectului de 
hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna iunie 2018-proiect ce 
se aproba cu 12 voturi pentru , 0 voturi „ abtinere” si 0 voturi „ impotriva” 

       Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

La cel de-al doilea punct aflat pe ordinea de zi nu sunt discutii, 
astfel incat se supune la vot, adoptarea pe articole, a proiiectului de 
hotarare privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea 
voucherelor de vacanta-proiect ce se aproba cu 12 voturi pentru , 0 voturi „ 
abtinere” si 0 voturi „ impotriva”. 

Referitor la cererea domnului PUSCOI IONUT- MADALIN inregistrata sub 
nr. 2277/4.05.2018 prin care solicita punerea la dispozitie a unei suprafete de 
10,00 ha teren, Consiliul local considera ca aceasta cerere poate fi solutionata 
numai cu respectarea prevederilor legale.  

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, precizeaza faptul, ca trebuie de 
urmat procedura, sa se organizeze licitatie, se se intocmeasca caiet de sarcini, 
raport de evaluare si abia apoi sa se scoata la licitatie acest teren.  

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSro, este de parare ca, 
Consiliul Local stabileste demararea procedurilor. 



                                                                                                   

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza ca 
trebuie urmata procedura legala pentru concesionare. Considera ca ar fi bine sa 
dam cuiva acest teren, acest lucru ducand la obtinerea unui  venit pentru 
Consiliul local . Cartea funciara pentru amplasamentul respectiv este facuta de 
catre SC TRIOENERGY. Totodata adauga faptul ca exista si unele probleme 
acolo: s-au facut suprapuneri  cu proprietatile altor locuitori. 

Dumnealui doreste sa ridice un semn de intrebare: cum sa reusim, pe ce 
cai, sa definitivam Legea 165/2013, amenajamentul pastoral?Atat dumnealui cat 
si doamna secretar, de fiecare data cand au fost sedinte, a participat si a acordat 
sprijinul necesar, insa, considera ca din vina personalului de la Compartimentul 
Agricol nu s-a putut finaliza aplicarea Legii 165/2013 la nivelul comunei 
Podgoria.  

Doamnele consiliere PSD, Cercheaza Vasilica si Iacob Ana sustin ideea 
de a se urma calea legala , se se faca rectificare de carte funciara, raport de 
evaluare si apoi concesionare prin licitatie.  

Domnul Milea Neculai, consilier PNL – este de parere ca solutia tuturor 
problemelor legate de fondul funciar este intocmirea cadastrului general.  

Doamna consilier PSD , Stefan Gabriela – vine cu rugamintea  de a se 
baga niste piatra pe deal la Plesesti, pentru ca  efectiv  nu se mai poate urca pe 
deal la Plesesti din cauza santurilor care s-au format din cauza ploilor si a celr 
care au carat lemne, drumul este foarte grav avariat.  

In incheiere, domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian,  propune ca 
pentru sedinta urmatoarea “Compartimentul Evidenta Funciara si  Statistica’’ sa 
prezinte un raport  din care  sa rezulte    cine ia subventii pe izlazul comunal dar 
si o situatie a domeniului public si privat, in conditiile in care Consiliul local este 
cel care administreaza domeniul public si privat. 

De asemenea, domnul Milea Neculai, consilier PNL,  considera ca si un 
raport din partea Compartimentului Contabilitate este imperior necesar  

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 29.06.2018 multumind 
tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Secretar, 

  Rapeanu Violeta      

Presedinte de sedinta, 
    
 Mavrodin Elena                                
                     


