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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 31.10.2018, 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. 226 din 23 octombrie 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, domnul consilier 
PSD Leica Petrica lipseste , 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. 

In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1)) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, Dl. Consilier 
local, PUTREZEANU CIPRIAN-ADRIAN, presedinte de sedinta, va conduce lucrările 
prezentei şedinţe ordinare din data de 31.10.2018.  

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 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 27.09.2018, 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. Putrezeanu Ciprian-Adrian, dă citire 
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 31.10.2018:  

 

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

   Initiator: Chiru Marius-Viorel – primarul comunei 

 

                                                                                                   



2. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de 
Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau; 

         Initiator: Chiru Marius-Viorel – primarul comunei 

                        
3. Diverse. 

 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, prezinta 
expunerea de motive cu privire la rectificarea bugetului local si arata, ca avem o 
datorie foarte mare la ANAF, ce trebuie achitata. Pentru atragerea de fonduri 
europene nu trebuie sa avem datorii. Deopotriva, la acest moment, scopul principal 
il reprezinta semnarea contractului cu iluminatul public pe GAL. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba ce presupune semnarea 
contractului cu iluminatul public. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, 
ca acesta presupune inlocuirea vechilor lampi, cu lampi cu led, din stalp in stalp; 
proiectul este in valoare de 63000 de euro, insa va trebui sa alocam si noi suma de 
1 miliard. Arata, ca anul viitor, pentru cei 120 de stalpi din cei aprox. 800, vom 
suporta sumele din bugetul local. Ca si locatii, in Podgoria si in celelalte sate se va 
reface iluminatul public. Mentioneaza, ca s-a interesat si cei care detin astfel de 
lampi-led, economisesc 50% din ce se platea pana acum. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo,  este de parere, ca 
parte din contributia din bugetul local poate fi sustinuta din aceasta economie. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, achieseaza la 
parerea domnului consilier Ionita Laurentiu-Catalin. De asemenea, mentioneaza, 
ca pentru reducerea costurilor suportate din buget, ar fi putut sa renunte la 
inlocuirea lampilor dintr-un sat, insa a considerat, ca nu este corect si a hotarat sa 
schimbe lampile in toate satele. Informeaza, ca din discutiile purtate cu domnul 
Stanciu, nu vor exista presiuni, vom avea sprijin si intelegere. Si locuitorii comunei 
trebuie sa fie intelegatori si sa-si retraga gardurile, in asa fel incat, stalpii de curent 
electric sa fie in afara curtilor. Arata, ca acesta este motivul pentru care face 
aceasta rectificare.           
 In ce priveste “aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Compartimentului de Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Podgoria, 
judetul Buzau, mentionez, ca HG nr. 797/2018 a impus aprobarea acestui 
Regulament”. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, este de parere, 
ca acest regulament trebuie adus la cunostinta doamnei Enache Veronica, asistent 
social. 

 Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, intreaba daca 
functioneaza sistemul de supraveghere video. 

                                                                                                   



Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde 
acestuia, ca nu functioneaza sistemul de supraveghere video. Mentioneaza, ca 
aceste camere au fost montate, au functionat 2-3 zile, a sunat pentru a le repune 
in functiune, insa nu a venit nimeni si atunci, a anuntat sa vina si sa le ia. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, reclama imprejurarea, 
ca organele de politie nu l-au putut ajuta, cand i-a fost lovita masina. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza, ca 
in judetul Buzau a mai aparut o firma RCS-RDS, care a introdus fibra optica la 
Plesesti. Se doreste o conexiune intre institutii, iar administratorul SC TV Sat s-a 
suparat pe acest motiv. Precizeaza, ca doreste, ca pe GAL, sa poata implementa un 
proiect pentru monitorizarea video sau mai poate implementa un proiect pentru 
terenurile de minifotbal. Mentioneaza, ca in proiectul urmator exista posibilitatea 
sa implementeze un proiect pentru monitorizarea video pe GAL. Este nemultumit, 
ca din fata Scolii Cotatcu s-a furat camera video. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo,  ridica o a doua 
problema si anume, aceea a faptului, ca anul acesta nu au fost lucrate terenurile. 
Doreste sa stie, daca prin aprobarea unui proiect de hotarare, se pot da unele 
sanctiuni. Explica faptul, ca detine o suprafata de teren categoria de folosinta vie, 
prin reconversie si aceasta a fost afectata de cei care nu au lucrat terenurile. Arata, 
ca nu se cunoaste exact care este proprietarul, nu s-au dezbatut succesiunile si 
dansul este afectat de aceasta situatie. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, 
ca putem intocmi adrese catre proprietari. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, este de parere ca 
numai printr-un proiect de hotarare ii putem constrange. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, sugereaza, ca terenurile care nu 
sunt lucrate pot fi date altcuiva sau proprietarii respectivi pot fi amendati. Acestia 
pot fi identifcati de catre agentul agricol. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, mentioneaza, 
referitor la situatia expusa de catre domnul consilier Ionita Laurentiu-Catalin, cu 
privire la terenurile nelucrate, ca in zona, sunt doi proprietari: Wertenstein, unde 
nu s-a mai prezentat nimeni si via este scoasa. Intreaba cui sa dam amenda. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, stie ca terenul apartine si unui 
avocat, pe nume Neamtu si acesta a spus ca doreste ca terenul sa fie dat in 
folosinta. Cel care lucreaza terenul trebuie sa achite impozitul. Arata ca a dat 
adresa persoanei respective la compartimentul contabilitate. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, mentioneaza, 
ca trebuie efectuate demersuri in instanta. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, cunoaste ca suprafata numitului 
Rosca M. din satul Plesesti, i s-a atribuit in mod nelegal. Mostenitorii acestuia au 
vandut terenul. Mai arata ca Gheorghe Aurelian achita impozitul si de lucrat, o 

                                                                                                   



lucreaza tot  domnul Gheorghe Aurelian. Isi ia angajamentul de a vorbi cu 
avocatul. Mai arata ca mostenitoarea lui Wertenstein este Wertenstein Ivonne si 
locuieste in Franta. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, este de parere sa se 
discute mai intai cu avocatul, pana la a sesiza instanta de judecata, sa se gaseasca 
o solutie. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, informeaza ca a vazut niste tuburi 
pentru canalizare, iar acestea nu sunt bune, daca se monteaza pe ambele parti ale 
drumului. Este de parere, ca era mai bine sa facem canalizare si nu iluminatul 
public pe GAL. Conductele sunt foarte mici ca si dimensiune. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, precizeaza, ca, 
de curand, a platit proiectul tehnic la canalizare si i s-a promis ca in cel mai scurt 
timp vor incepe lucrarile. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD,  intreaba de ce aceste lucrari 
incep numai in noiembrie. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, 
ca lucrarile incep in luna noiembrie, in masura in care depindem  de alocarea 
sumelor necesare. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD,  adauga, ca si anul trecut 
domnul Primar i-a raspuns la fel. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, explica, ca au 
existat anumite nereguli legate de proiectul tehnic, societatea nu a mai avut 
angajat un buldozerist, CONCAS-ul a avut si alte lucrari de efectuat. Anunta, ca in 
prima faza, lucrarile se vor efectua pana la Piron si ulterior, mai departe. Aceasta 
lucrare costa 25 miliarde. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, ii aduce aminte domnului Primar, 
ca acum un an de zile am discutat cu directorul de la Compania de Apa Buzau, 
care realizeaza canalizari. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, arata, ca noi o 
sa predam lucrarea la Compania de Apa si aceasta va achita o suma de bani. In 
acest mod, se va plati 11 lei/mc. Atentioneaza, ca atunci cand dansul nu va mai fi 
primar, sa faca domnii consilieri. Mentioneaza, ca la GAL, se aduna primarii, 
discuta problemele lor si fac la global acelasi tip de investitii, aceasta fiind 
procedura. 

 Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca anul 
acesta de doua ori s-au schimbat becurile. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, isi cere scuze, 
dar trebuie sa ajunga la o intalnire cu directorul de la SC Concas si doreste sa se 
supuna la vot proiectele de pe ordinea de zi. Mai arata, „ca a solicitat finantare 
pentru drum, dar mi s-a spus ca prima data trebuie facuta canalizarea”. 

                                                                                                   



                                                                                                   

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, completeaza, ca oamenii se vor 
obisnui. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, este de parere 
ca educatia se formeaza. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind            “ 
Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 
luna octombrie 2018”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 
voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind            “ 
Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala, 
organizat la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau”, 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, Putrezeanu Ciprian-Adrian, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 31.10.2018, 
multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Presedinte de sedinta, 

           Putrezeanu Ciprian-Adrian                             Secretar, 

   Rapeanu Violeta 


