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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 29.11.2018, 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. 276  din 23 noiembrie 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. Iorga Damian -Viceprimarul comunei Podgoria, 
d-na. Rapeanu Violeta -Secretarul comunei Podgoria, dl. Chiru Marius-Viorel - 
Primarul comunei Podgoria- lipseste- deoarece participa  la manifestarile organizate 
cu cu ocazia zilei de 1.12.2018, la Alba-Iulia. 

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 31.10.2018, 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 29.11.2018:  

                                                                                                   



1.Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta pe perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019; 

   Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei 

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

         Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei 

 3. Adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea Raportului 
privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 
in anul 2018. 

                      
4. Diverse.  

Se voteaza suplimentarea ordinii de zi cu  12 voturi „ pentru”, 0 voturi 
„impotriva” si 0 voturi „ abtinere” – cu proiectul de hotarare „ Adoptarea 
proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 9000 lei (fara TVA) pentru 
organizarea activitatii‚ Pomul de Craciun” in anul 2018. 

 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

Doamna Iacob Ana – Viorica, consilier PSD, mentioneaza ca a depus 
astazi,  la doamna secretar al comunei, Raportul privind activitatea dansei ca si 
consilier local, pe anul 2018. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo,  in ceea ce priveste 
adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna 
noiembrie 2018, arata, ca aceasta rectificare este necesara, intrucat acopera 
necesitatile. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, in calitate de presedinte de sedinta, 
propune, ca si ceilalti domni consilieri care nu au discutat pana acum sa poarte 
discutii cu privire  la ordinea de zi. 

Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD, mentioneaza, ca este necesara 
rectificarea pentru plata salariilor pe luna in curs si pentru a asigura plata unor 
cheltuieli materiale. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, este de parere, 
ca rectificarea este posibila datorita incasarilor mai mari, fata de prognoza 
estimata. Arata, ca s-a incasat mai mult si suma respectiva s-a repartizat conform 
necesitatilor: salarii, utilitati, facturi neachitate la biserici. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, intreaba daca exista 
posibilitatea sa existe un surplus financiar la sfarsit de an. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 
nu crede, intrucat sumele sunt calculate cu exactitate. 

                                                                                                   



Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere, ca foarte multi bani 
nu s-au incasat, iar cetatenii trebuie sa plateasca si ca ar fi bine sa se intocmeasca 
o lista cu restantierii. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, mai arata, ca 
este necesara aceasta rectificare de buget, pentru ca trebuie sa incheiem si 
contractul de deszapezire. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, precizeaza, ca sustine incheierea 
acestui contract, daca ninge si desfasoara activitati societatea sa fie platita, daca 
nu ninge, sa nu fie platit. Cu titlu exemplificativ, arata, ca este ortodox, insa foarte 
multi bani s-au alocat bisericilor. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 
la nivelul comunei Podgoria pe anul 2018 nu s-au alocat mai mult de 30.000 lei. 

 Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, este de acord cu aceasta 
rectificare si propune ca anul acesta sa se organizeze o activitate pentru Pomul de 
Craciun. 

Domnul Gheorghe Aurelian, consilier PSD, arata ca este de acord cu 
proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a  sedintei de astazi. In asentimentul 
sau este si  domnul consilier PSD Mihai Costin. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, ar fi vrut ca doamna contabil sa 
precizeze clar modul de repartizare a sumelor. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, este de parere, ca la aceste 
sedinte, unde se discuta despre rectificari bugetare sa fie prezenta si doamna 
contabil pentru a oferi lamuriri. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba care este situatia 
incasarilor la apa. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 
s-a incasat in procent de peste 60% si ca restantiere mai sunt institutiile. 

Domnul Mihai Costin, consilier PSD, doreste sa stie, daca numitul 
Chioveanu are asistent personal. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, este de acord cu activitatea 
acestora, in masura in care isi fac treaba.  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, lamureste 
situatia si explica, ca asistentii personali sunt remunerati in cuantum de 90% de 
catre DSP Buzau si 10% de catre Consiliul Local Podgoria. Arata, ca a discutat cu 
doamna contabil de la DSP si inca nu au buget.  

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, doreste sa fie informat semestrial cu 
privire la aceasta situatie. Deopotriva, mentioneaza, ca activitatea 
compartimentului asistenta sociala trebuie prezentata la fiecare modificare a 
venitului minim garantat ( din ianuarie 2019). 

                                                                                                   



Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, sugereaza, ca 
doamna asistent comunitar, Bedereag Valentina, are obligatia de a merge in teren 
la aceste persoane cu handicap. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, informeaza, ca de la data de 
1.12.2018, nu se mai ridica gunoiul din Cartierul Viilor. Cand a fost prezenta la 
sedinta doamna Rodica, nu am stabilit concret. Stie ca masina de gunoi este la 
Acvaterm. Daca dl. Mavrodin nu mai vrea sa ajute, propune ca de la 1.01.2019 sa 
se foloseasca de remorca noastra. Exista pericolul de a se face reclamatie cu privire 
la platforma de gunoi. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, informeaza, ca 
exista doua variante, ori sa infiintam un serviciu, ori sa il delegam. De asemena, 
arata, ca cei de la Valea Ramnicului- desi au avut infiintat serviciu in subordinea 
Consiliului local, acesta a  dat faliment.  

Doamna Mavrodin Elena, consilier PSD, spune, ca este un risc 
foarte,mare pentru cel care conduce utilajul, trebuie angajati oameni buni. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere ca este o problema 
foarte delicata. Mentioneaza, ca ar fi bine sa procedam ca la Topliceni si sa delegam 
serviciul RER-ului. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, intreaba cati asistati sociali mai 
sunt la Plesesti. Crede ca un numar de 20 persoane. Nu pot fi pusi sa munceasca 
mai mult ? Este nemultumita ca nu au simt de raspundere. Trebuie sa procedeze la 
curatarea drumului de o parte si de alta acestuia. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, spune, ca solutia consta in 
refacerea drumului. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, doreste sa stie cum ramane cu 
deszapezirea, in conditiile in care microbuzul scolar este la ora 07:45 la Plesesti, 
adica foarte devreme si in conditiile in care carosabilul nu este curatat, este foarte 
periculos pentru copii. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, ca se 
vor cumpara cauciucuri noi pentru microbuzul scolar. Informeaza, ca domnul 
Primar poarta discutii cu privire la deszapezire cu doua societati si o sa incheie 
contract. 

Domnul Gheorghe Aurelian, consilier PSD, intreaba, daca   nu se pot 
duce 2-3 masini de piatra pe ulita de la Cotcorus. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, ii raspunde, ca detine tractor, 
sa incarce si sa duca piatra acolo. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria,  informeaza, ca 
noi avem datorii la SC Geda, la SC Al Karon, SC Tam si nu vor sa ne ajute acum.  

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, ameninta, ca va veni ziua in care 
Primarul va da socoteala pentru miliardele din comuna. Trebuie sa vada proiectele 

                                                                                                   



depuse, ce s-a facut in teren, sa se incheie procesul-verbal de receptie a lucrarii. 
Restantele catre furnizori vin din urma. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, este de parere, ca 
Comisia de Buget-Finante, poate initia, verifica in contabilitate si daca exista 
acoperire pentru aceste sume. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este nemultumit, ca cea mai mare 
restanta este la contractul de deszapezire, pentru ca la incheierea acestuia, ne-am 
folosit de utilajele domnului Mavrodin si ale domnului Gheorghe Aurelian si cu 
toate acestea suntem datori la SC GEDA COM, fara sa fi prestat vreun serviciu. De 
asemenea, reclama faptul ca aceste contracte de prestari servicii se incheie din 
restaurant. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, doresta ca domnul 
Primar sa prezinte un raport de activitate. 

Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD,  il intreaba pe domnul viceprimar, 
daca se mai face ceva  cu ocazia zilei de 1 decembrie? 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, spune, ca in general, in Muntenia 
nu se organizeaza astfel de manifestari de 1.12.2018. 

Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD,  considera, ca acum nu mai este 
timp sa se organizeze ceva, insa se pot organiza de 24.01.2019. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, propune sa bugeteze 
amplasarea unei troite in centrul comunei. Face si o invitatie la Sf. Gheorghe, 
impreuna cu parintele Milea, plecarea facandu-se din Buzau.  Dansul isi ofera 
sprjinul , din acest punct de vedere. Arata, ca sustine ideea domnului consilier 
Pricopi, de a  se organiza  ceva cu ocazia zilei de 1 decembrie sau cea de 24 
ianuarie, ceva simbolic. 

Nefiind amendamente, se supune la vot, adoptarea proiectului de hotarare 
privind:  “Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui 
de sedinta pe perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019”, proiect de hotarare 
ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

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

Nefiind amendamente, se supune la vot, adoptarea proiectului de hotarare 
privind :“ Adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea Raportului 
privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 
in anul 2018, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se supune la vot, adoptarea proiectului de hotarare 
privind :“Adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 9000 
lei (fara TVA) pentru organizarea activitatii‚ Pomul de Craciun” in anul 

                                                                                                   



                                                                                                   

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 29.11.2018, multumind 
tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Presedinte de sedinta, 

                   Milea Neculai                              Secretar, 

   Rapeanu Violeta 


