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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 30.03.2018, 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. 73/20 martie 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 11 consilieri (lipseste dl. consilier Leica Petrica si d-na Stefan 
Gabriela), 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 atin.(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 30.03.2018.  

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 
16.02.2018, iar în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către 
membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 11 voturi „pentru” si 0 
„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 rectificarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe luna martie 2018;  
            
         Initiator: primar,Chiru 
Marius-Viorel 

  2. Adoptarea proiectului de hotarare privind 
implementarea proiectului „Imbunatatirea sigurantei publice prin 
modernizarea retelelor de iluminat public cu eficienta energetica 
ridicata, prin tehnologii noi LED in comuna Podgoria, judetul Buzau” 

                             Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 
     

 3. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Imbunatatirea sigurantei publice prin 
modernizarea retelelor de iluminat public cu eficienta energetica 
ridicata, prin tehnologii noi LED in comuna Podgoria, judetul Buzau”
       Masura 19 – LEADER – 
Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
strategiei de dezvoltare locala, din cadrul Programului National de 
Dezvoltare Rurala      Masura M5/6B- 
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURI DE BAZA SI A SERVICIILOR, 
CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI  LOCAL, a 
Asociatiei Grupului de Actiune Locala (GAL)  Tinutului Viei si Vinului 
Vrancea.                                                           

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi ce este aprobata, in 
unanimitate, cu 11 voturi “pentru”, 0 “impotriva”, 0 “abtineri”, cu 
urmatoarele proiecte de hotarare: 

1.Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea  
Programului annual al achizitiilor publice pe anul 2018; 

2. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea privind 
punerea in aplicare a Deciziei  Civile nr. 1156/2016, pronuntata de 
Tribunalul Buzau in dosarul nr.  11/287/2014, ramasa definitiva; 

3. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea privind 
modificarea si completarea Anexei 5 din art. 1 al HCL nr. 
50/22.012.2017 privind stabilirea  impozitelor si taxelor   locale 
pentru anul fiscal 2018 la nivelul comunei Podgoria, judetul  Buzau; 

4. Adoptarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea  
unor masuri organizatorice  si de functionare ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu 
Sarat- ATRAS. 

                                                                                                   



 Dupa supunerea la vot a suplimentarii ordinii de zi, ce este 
aprobata in unnimitate de voturi, au loc discutii. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
mentioneaza, ca se poarta discutii referitoare la acest proiect, urmare 
sumelor allocate de la OIR POSDR – AFIR, care ne-a alocat sume in vederea 
implementarii proiectului “Comunitatea se dezvolta -  sansa pentru 
Podgoria”. La act moment se cere un proiect pentru constructiile ce se vor 
reabilita. Caminul Cultural de la Podgoria va avea o sala de 100 locuri si 
una de 20 locuri (la mansarda) pentru cei care vor desfasura  activitati. 
Vorbim de 9 miliarde, sume care trebuie sa se reflecte in cee ace vom 
implementa. Totul se va desfasura conform legii, uzand de procedura SEAP. 
In ce priveste Dispensarul de la Oratia, suma alocata este de 206 000 lei, 
acesta a fost publicat pe SEAP (licitatie, executie). Referitor la Scoala de la 
Cotatcu, se va organiza licitatie cu o firma specializata pentru acest proiect 
de investitie. Arata faptul, ca ar fi putut sa introduca iluminat pe LED doar 
in Podgoria, Oratia si Cotatcu, sa fi ramas satul Plesesti si Tabacari. Daca ar 
fi ales sa procedeze asa, ar fi facut o economie de 80.000 lei. Contributia 
noastra la acest proiect de investitie se va plati incepand cu anul 2019. 
Informeaza ca iluminatul de acum inca mai trebuie achitat catre SZD. 
Mentioneaza, ca se vor primi de la AFIR 63000 euro. Aici vorbim de140 de 
gospodarii care au stalpii in curte si pentru care trebuie sa contribuim din 
bugetul local. Arata ca se va recupe si TVA-ul de la AFIR. Precizeaza, cai cei 
de la ajutorul social vor primi si sume pe proiect si ajutor social. Acest 
proiect l-a incantate pe domnul Primar, intrucat se renoveaza Caminul 
Cultural de pe raza comunei Podgoria si vor exista activistatile cu copiii, 
catering si afterschool. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, arata faptul, ca niciun partid 
de la Guvern nu va face o reorganizare teritoriala si nici autofinantarea 
acesteia. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca este adevarat, insa considera ca lucrurile nu depend de noi 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, arata, ca daca se rectifica bugetul, domnii consilieri pot analiza, 
fiind necesara orice suma ce intra in bugetul local. Rolul opozitiei este sa 
vada ce nu a vazut puterea, sa aduca un plus, iar el doreste sa existe un 
echilibru. Mentioneaza, ca nu inclina sa creada, ca aceste proiecte scutesc 
oamenii de munca, insa e un lucru bun faptul ca se atrag fonduri in 
comuna. Intareste faptul, ca domnii consilieri au analizat raportul doamnei 
contabil, in sensul de a sti ce implica aceasta rectificare. Referitor la 
proiectul cu privire la iluminat, intraba daca s-au luat in calcul doar 
panourile mici. 

                                                                                                   



Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde ca acest proiect vizeaza inlocuirea corpurilor, a bratelor si lampile. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, completeaza, ca daca corpurile de iluminat erau in stare buna, se 
puteau inlocui doar lampile. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, nu este de acord cu faptul ca 
instalatia de acum nu s-a terminat de achitat si nu stie care este termenul 
de garantie a lucrarilor. Contributia proprie I se pare in regula. Doreste ca la 
fiecare trimestru doamna contabil sa intocmeasca un raport financiar-
contabil. Precizeaza, ca stalpii de curent electric sunt pe domeniul public, 
chiar daca acestia se afla situati in curtile oamenilor. Nu intelege de ce 
trebuie sa cumparam toata instalatia, in conditiile in care se putea gasi o 
solutie ca acestea sa fie inlocuite sis a coste mai putin. Arata, ca nu este 
impotriva, insa se vede nevoit sa atraga atentia asupra acestui proiect 
tehnic. Considera ca banii trebuiau folositi la santuri, la asfaltare. 

 Doamna Iacob Ana-Viorica, consilier PSD, apreciaza, ca daca se 
face economie la iluminat, de acolo se vor scuti bani. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, este de acord cu concluzia domnului consilier Milea Neculai, in 
sensul ca aceasta i se pare pertinenta. Schimbarea  in totalitate a lampii 
aduce economiie la curent, insa costuri aferente proiectului tehnic. Este de 
parere ca ar trebui sa se faca o dezbatere publica, intrucat la Rm. Sarat se 
fac pe site diverse dezbateri. Am putea face o dezbatere cu tinerii din 
comuna. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, considera ca este idealist si ar 
fi bina daca ar fi realist. Este nemultumit, ca in Cartierul Viilor nu s-a ajuns 
cu deszapezirea si nici nu ati inceput lucrarile de canalizare, promisiuni 
exoistand din luna octombrie. De asemenea, este nemultumit ca n s-au 
introdus gaze in Cartier, cu toate ca locuitorii de acolo sunt de accord sa 
contribuie. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
raspunde, ca nu s-au inceput lucrarile la canalizare, intrucat nu a stiut cum 
va fi vremea sim ai trebuie de platit si suma de 80.000 lei la ISC. In comuna 
Podgoria intra in jur de 100 miliarde. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, a observat faptul, ca in calitate de consilier local, poate initia 
proiecte de hotarare. Referitor la proiectul ce a obtinut finantare pe POCU – 
mentioneaza, ca disfunctionalitatea consta in  cursurile care urmeaza a fi 
facute, iar grupul tinta trebuie identificat in mod transparent. 

                                                                                                   



Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de acord cu cursurile 
pentru taietori la livezi de pomi, vie. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca pe data de 14 – 15 iunie este invitat la Bruxelles. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, nu 
doreste sa dezvolte ceea ce a spus deja domnul Primar. S-a discutat despre 
mutarea unor garduri ale cetatenilor, insa ar dura foarte mult ca timp, este 
foarte complexa aceasta procedura. Arata ca lucram pe ceea ce exista acum 
in teren. La intrebarea domnului consilier Ionita, de ce nu incercam 
montarea de panouri fotovoltaice, ii raspunde, ca intretinerea acestora este 
foarte scumpa. Mentioneaza, ca este de acord cu adoptarea acestui proiect 
de hotarare. Considera, ca se recupereaza ceva din ceea ce schimbam si ar fi 
bine sa se inventarieze. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, considera, ca trebuie sa intocmim  o lista de prioritati pentru 
comuna Podgoria si sa o prezinte domnului Primar. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca trebuie sa preluam terenul de la M.Ap.N. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria,  
apreciaza, ca ca putem face un parc, o impadurire. Terenul este in suprafata 
de 9,96 ha, este situate in spatele Vinalcolului si este fara iesire in DC. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de 
sedinta, este de parere ca comunitatea  trebuie sa faca demersuri pentru 
schimbarea utilitatii. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, doreste 
sa acceseze fonduri pentru efectuarea demersurilor de mai sus. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, mentioneaza, ca intrarea 
catre aceste teren se face prin spate. Doreste ca tractorul care ridica gunoiul 
sa fie trimis si in Cartierul Viilor. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind            
“Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe luna martie 2018”, proiect de hotarare 
ce este aprobat, cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
“Adoptarea proiectului de hotarare privind implementarea proiectului 
„Imbunatatirea sigurantei publice prin modernizarea retelelor de 
iluminat public cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii noi 
LED in comuna Podgoria, judetul Buzau”” proiect de hotarare ce este 

                                                                                                   



aprobat, cu 10 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,1 “abtinere” (dl.consilier 
Milea Neculai). 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
“Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Imbunatatirea sigurantei publice prin modernizarea 
retelelor de iluminat public cu eficienta energetica ridicata, prin 
tehnologii noi LED in comuna Podgoria, judetul Buzau”   
    Masura 19 – LEADER – Submasura 19.2 – 
Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de 
dezvoltare locala, din cadrul Programului National de Dezvoltare 
Rurala      Masura M5/6B- 
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURI DE BAZA SI A SERVICIILOR, 
CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI  LOCAL, a 
Asociatiei Grupului de Actiune Locala (GAL)  Tinutului Viei si Vinului 
Vrancea” proiect de hotarare ce este aprobat, cu 10 voturi “pentru”, 1 vot 
“impotriva” (dl. Consilier Milea Neculai), 0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
“Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea  Programului 
anual al achizitiilor publice pe anul 2018” proiect de hotarare ce este 
aprobat, cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
“Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea privind punerea 
in aplicare a Deciziei  Civile nr. 1156/2016, pronuntata de Tribunalul 
Buzau in dosarul nr.  11/287/2014, ramasa definitiva” proiect de 
hotarare ce este aprobat, cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 
“abtineri”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
“Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea privind 
modificarea si completarea Anexei 5 din art. 1 al HCL nr. 
50/22.012.2017 privind stabilirea  impozitelor si taxelor   locale 
pentru anul fiscal 2018 la nivelul comunei Podgoria, judetul  Buzau” 
proiect de hotarare ce este aprobat, cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
“Adoptarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea  unor 
masuri organizatorice  si de functionare ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat- ATRAS” 
proiect de hotarare ce este aprobat, cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”,0 “abtineri”. 

                                                                                                   



                                                                                                   

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 30.03.2018, multumind tuturor celor 
prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Presedinte de sedinta, 

             Ionita Laurentiu-Catalin                              Secretar, 

   Rapeanu Violeta 


