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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 31.05.2018, 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. 93/24 mai 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 13 consilieri, sedinta fiind legal 
constituita .  

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, d-na consilier 
local, MAVRODIN ELENA, presedinte de sedinta, va conduce lucrările prezentei 
şedinţe ordinare din data de 31.05.2018.  

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 26.04.2018, iar în urma votului acesta este 
aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 13 
voturi „pentru” si 0 „abtineri”, 0 voturi „impotriva”. 

In continuare, Presedintele de sedinta, d-na MAVRODIN ELENA, dă citire 
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 31.05.2018:  

1.Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui de 
sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru sedintele din lunile mai-iulie 
2018;            
        Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

2. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea criteriilor si a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiie si 
persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati 
naturale, incendii si accidente, probleme de sanatate 

                                                                                                   



Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

 
Ordinea de zi este aprobata cu 13 voturi “pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” .

 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, referitor la proiectul de hotarare 
privind aprobarea criteriilor, arata, ca este bine venit, bine intocmit. Se intreaba, 
daca pensionarii decedati, primesc ajutor de la Casa de Pensii. Sunt dispozitii 
legale care interzic acordarea de ajutoare de deces de la bugetul local in cazul in 
care se obtine ajutor de la Casa de Pensii.  

Doamna secretar, Rapeanu Violeta – ii raspunde d-lui Milea Neculai ca  
cei care primesc ajutor de la Casa de Pensii, nu mai primesc si de la primarie, iar  
aici vorbim despre cei  care se incadreaza in criteriile  stabilite   in anexa la 
hotarare. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind            “ 
Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui de 
sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru sedintele din lunile mai-iulie 
2018 ”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind    
“Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea criteriilor si a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiie si 
persoanele care se afla in situatii de necessitate cauzate de calamitati 
naturale, incendii si accidente, probleme de sanatate” proiect de hotarare ce 
este aprobat, cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Au loc discutii la capitolul ”Diverse”: 

Se analizeaza cererea domnului Grigoras Nelu, administrator al S.C. 
“Viss&Succes”, care doreste sa inchirieze pe perioada unui an de zile cladirea scolii 
de la Oratia. Doreste sa inchirieze aceasta locatie, in vederea depozitarii  unor 
materiale.  

Domnul Primar, Chiru Marius precizeaza  ca  avem proiect tehnic pentru 
extinderea de apa in satele Oratia si Tabacari. Licitatia se desfasoara pe S.I.C.A.P. 
la data de 15.06.2018. In curtea scolii se va face foraj de apa. Urmeaza sa ne 
folosim de aceste materiale ramase si sa depozitam materialele ramase de la 
reabilitari. Si la Cotatcu se va incepe reabilitarea scolii. In privinta solicitarii de a 
inchiria trebuie sa stabilim o chirie lunara. 

Doamna secretar, Rapeanu Violeta, da citire dispozitiilor Legii nr. 
213/1998 privind  bunurile proprietate  publica  si precizeaza ca aceasta scoala 
pentru a fi inchiriata trebuie sa se urmeze o procedura destul de complexa: se 
impune intocmirea cartii funciare, a unui raport de evaluare, expertiza tehnica, 
adresa catre Inspectoratul Scolar Judetean  prin care se solicita un aviz , 
procedura prevazuta de Ordinul M.E.N.C.S nr. 5819/2016. 

                                                                                                   



Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, mentioneaza, 
ca  daca trebuie intocmita documentatie  pentru licitatie, atunci sa se ocupe  
doamna secretar . 

Doamna secretar, Rapeanu Violeta ii raspunde domnului Primar ca 
aceste documente necesare inchirierii  trebuie intocmite de catre o persoana 
autorizata in masuratori cadastrale, ulterior dansa va acorda sprijinul necesar  
intocmirii  hotararilor de consiliu dar si definitivarii procedurii de inchiriere.  

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRO , este de parare ca in 
aceasta situatie,  Consiliul Local stabileste demararea procedurilor. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, arata, ca in 
cladirea scolii camerele sunt daramate, iar bancile sunt foarte vechi. Trebuie de 
facut mai intai curatenie acolo. Mentioneaza, ca s-a aprobat proiectul “O sansa 
pentru Podgoria”, iar cei de la Bucuresti au demarat procedura de achizitie. Se va 
demara in cadrul acestui  proiect si reabilitarea Caminului si transformarea 
acestuia in centru de zi. Exista doua variante de renovare: in stil vechi si modern. 
Se va gandi si va vedea ce va decide, avand in vedere, ca valoarea acestor lucrari 
este de 8 miliarde, cu TVA inclus. Arata, ca va solicita doua machete si se va 
hotara, fara etaj sau cu mansarda. In cadrul acestui proiect, se vor organiza 
cursuri, 17 alimentari cu curent electric, 22 reabilitari de case. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, doreste sa vada si dansul  varsta 
familiilor beneficiare; este necesar a acest proiect sa se implementeze pentru 
familiile tinere.  

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, 
ca proiectul  se axeaza pe familii cu copii. Timp de 5 ani de zile trebuie respectate 
niste conditii, iar din punct de vedere financiar va fi foarte bine pentru acestia. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba cand vor incepe lucrarile la 
canalizare? 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, raspunde, ca 
lucrarile vor incepe curand, deja au fost aduse tevile. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, informeaza, ca o parte din cetatenii 
din Cartierul Viilor doresc racordarea la gaze si doreste sa stie daca se poate face 
ceva. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, considera, ca 
racordarea la gaze ar fi posibila, daca in procent de 80% din locuitori ar fi de acord. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, mentioneaza, ca 
a venit vara si apa nu mai ajunge si este o problema destul de delicata lipsa apei. 
La nivelul comunei consumul este foarte mare. S-a stabilit sa se furnizeze apa pe 
timp de zi, iar noaptea sa o sistam. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, arata, ca si in 
conditiile in care se va face  un nou foraj de apa, tot nu va ajunge apa. In ceea ce 
priveste gunoiul, institutia noastra a fost supusa la doua controale: ale Garzii de 

                                                                                                   



                                                                                                   

Mediu si DSP. Concluzia este ca trebuie sa inchidem rampele menajere, intrucat ne 
aflam la limita amenzii. Trebuie sa incheiem contract cu o firma specializata. 
Rampa trebuie inchisa pentru ca nu sunt 500 m de la amplasarea acesteia pana la 
prima casa. In atare situatie, trebuie sa amplasam o rampa compost, balast si sa 
avem in vedere un proiect de grajd, ce se va putea realiza prin accesarea de fonduri 
europene. Deopotriva, trebuie sa identificam o locatie pentru montarea rampei de 
gunoi. Pana acum nu am gasit un teren in suprafata de minim 1,00 ha, necesar 
amenajarii. Gunoiul colectat de la Cotatcu nu mai trebuie adus la rampa. Este 
necesara achizitionarea unei remorci, insa doamna contabil mi-a spus ca nu avem 
cum, intrucat nu este prinsa in Planul de achizitii. Doreste sa discute in vederea 
achizitionarii a 100 de containere. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, propune sa se incheie contract cu 
R.E.R. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde ca 
este foarte costisitor. Mai doreste sa  mentioneaze, ca o parte din colegii din 
Aparatul de specialitate al Primarului vor fi implicati in acest proiect – 
‘Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Podgoria” . 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, aminteste, ca 
nu mai trebuie sa se ajunga in situatia de anul trecut cu declaratiile de la ANI, sa 
fie  rugati  consilierii   locali sa depuna  declararatii  de avere . 

Pentru luna iunie, se stabileste ca domnii consilieri Stefan Gabriela, 
Putrezeanu Ciprian si Pricopi Ionut sa prezinte rapoarte de activitate pe anul  
2017-2018. 

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 31.05.2018, multumind 
tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 Presedinte de sedinta, 

                 Mavrodin Elena                                  Secretar, 

   Rapeanu Violeta 


