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PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 27.09.2018, 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. 197/21 septembrie 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 fiind invoit)  
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 fiind convocat de catre doamna 
Prefect in vederea analizarii situatiei petentei Mihaileanu Elena).  

In conformitate cu prevederile art.35 atin.(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 27.09.2018.  

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 dispoziţiilor 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 
30.08.2018, iar în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către 
membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi 
„abtineri” si 0 voturi “impotriva”. 

                                                                                                   



In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Putrezeanu Ciprian-Adrian, 
dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.09.2018:
  

1.Adoptarea proiectului de hotarare privind prelungirea 
termenului de valabilitate al PLANULUI URBANISTIC GENERAL al 
comunei Podgoria, judetul Buzau; 

   Initiator: Chiru Marius-Viorel – primarul comunei 

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

         Initiator: Chiru Marius-Viorel – primarul 
comunei 

3. Raport privind activitatea desfasurata in cadrul Consiliului 
Local Podgoria; 

                         Sustine: dl. Mihai Costin 
4. Diverse. 

 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

Referitor la primul punct aflat pe prdinea de zi a sedintei de astazi, 
domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, mentioneaza, ca 
P.U.G.-ul comunei Podgoria  a fost facut in anul 1996, in sensul  evidentierii 
limitei dintre intravilan si extravilan. Acesta a avut valabilitate pana in anul 
2007, sens in care trebuie aprobata  prelungrea acestui  P.U.G. Toti 
cumparatorii sunt interesati daca terenurile fac parte din acest P.U.G., 
intrucat perioada s-a prelungit. Arata ca este de acord cu aceasta hotarare 
de consiliu, cu conditia, ca in aceasta perioada sa se actualizeze acest 
P.U.G. Cu cat este mai mult teren in intravilan, cu atat comunitatea are de 
castigat. Trebuie sa prindem in bugat sume pentru realizarea acestui P.U.G. 
Sunt foarte multe comune care au deja P.U.G.- printre care si comuna Valea 
Ramnicului . 

Domnul Pricopi Ionut, consilier PSD,  intreaba, daca comunele 
invecinate, cum este comuna Topliceni, au PUG. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca Comuna Topliceni nu are P.U.G, fiind valabil cel din 2007. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo,  intreaba, daca 
aceste PUG-uri sunt facute de catre firmele de cadastru. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca PUG-urile sunt efectuate de catre o societate de proiectare, 
comuna noastra colaborand cu Proiect S.A.. 

                                                                                                   



 Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo,  este interesat, 
care este rolul Consiliului Local, doar sa aprobe sumele in buget? 

 Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, 
mentioneaza, ca rolul Consiliului Local este de a repartiza sumele in buget 
si apoi sa procedam la delimitarea suprafetelor ce vor fi introduse in 
intravilan. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, arata ca este de 
acord cu cele spuse de catre domnul viceprimar si sustine si alocarea de 
sume in vederea efectuarii acestei lucrari. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca in anul 2008 s-au primit sume de la Consiliul Judetean si de 
atunci nu s-a mai urmarit. 

 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, precizeaza, ca problema 
efectuarii P.U.G-ului este din anul 1970, de la aparitia Legii sistematizarii. 
In anul 1995 s-a revenit asupra P.U.G.-ului, in vederea extinderii spatiului 
de intravilan. Arata, ca in arhiva institutiei sunt documentele la care s-a 
lucrat.  Comunele care au facut P.U.G.-uri nu au fost aprobate, deoarece nu 
au fost finantate. Lipsa fondurilor a dus la stoparea definitivarii acestui 
P.U.G. Arata ca este de acord cu acest proiect de hotarare.  

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, se intreaba, 
daca vom reusi sa efectuam aceste lucrari. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, ii raspunde, ca se pot efectua 
aceste lucrari dar costa peste 5 miliarde lei, bani de care nu stie daca 
Primaria dispune. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind        
“Adoptarea proiectului de hotarare privind prelungirea termenului de 
valabilitate al PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei Podgoria, 
judetul Buzau”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 
voturi “impotriva ,0 “abtineri”. 

Referitor la adoptarea proiectului de hotarare privind 
rectificarea bugetului local pe luna septembrie 2018”, 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, considera, ca 
rectificarea bugetului inseamna intrarea in buget a sumelor de bani precum 
si o repartizare a acestora. 

 Domnul Milea Neculai, consilier PNL,  este de parere ca aceste 
sume reprezinta banii nostri. 

                                                                                                   



                                                                                                   

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

Se ia in discutie cererea lui Sandu Iulian, care solicita concesionarea 
unei suprafete de teren din punctul Izlaz Cotatcu („Obeada”). 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca trebuie facuta evaluare, organizata licitatie. Societatea Spicul 
a vandut constructia, iar terenul este al primariei. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD,  precizeaza, ca este o 
situatie similara, acolo unde a fost cumparata cladirea, iar terenul apartine 
Consiliului Local. 

 Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, 
sugereaza, ca Consiliul Local trebuie sa fie de acord cu respectarea 
prevederilor legale. Mai intai de toate, trebuie invitata persoana interesata 
pentru a fi informata cu privire la modalitatile de atribuire a terenului: 
concesionare, arendare. 

Se ia in discutie cererea domnului Sandu Iulian, prin care solicita 
cumpararea suprafetei de 1090 mp. teren, conform documentatiei atasate. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, propune 
efectuarea unor rapoarte de evaluare cu privire la tot izlazul si apoi sa il 
scoatem la licitatie, propunere cu care Consiliul local este de acord in 
unanimitate. 

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 
27.09.2018, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Presedinte de sedinta, 

           Putrezeanu Ciprian-Adrian                             Secretar, 

   Rapeanu Violeta 


