
                                                                                                   

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PODGORIA 

PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 13.12.2018, în şedinţa DE ÎNDATĂ a Consiliului 
Local al comunei Podgoria, judeţul Buzau, sedinta convocată conform 
prevederilor art. 39 alin. (4) 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. 315/12.12.2018.  

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, şedinţa fiind astfel legal constituită, lipsind dl. 
Consilier PSD, Leica Petrica. 

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, dl. 
consilier local, MILEA NECULAI, va conduce lucrările prezentei şedinţe. 

In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Milea Neculai, dă citire  
ordinii de zi ale şedinţei DE ÎNDATĂ din data de 13.12.2018:  

    
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 

bugetului local al comunei Podgoria pe luna decembrie 2018;  
       Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

2. Adoptarea proiectului de hotarare privind utilizarea 
excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2017;   
            
       Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel  

Se aproba in unanimitate de voturi, cu 12 voturi *pentru*, 0 voturi 
*abtinere*, 0 voturi *impotriva*,  ordinea de zi a sedintei de astazi. 

Cu privire la proiectele de hotarare ale  sedintei de astazi, nu sunt 
discutii, domnii consilieri  considerand ca este  necesara adoptarea 
proiectelor de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei  DE ÎNDATĂ  de 
astazi, pentru buna desfasurarea a activitatii financiar – contabile, avand in 



                                                                                                   

vedere rapoartele care stau in spatele proiectelor de hotarare, initiate de 
catre Compartimentul * Financiar – Contabil*. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
„Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului 
local al comunei Podgoria pe luna decembrie 2018”, proiect ce este 
adoptat cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi “ abtineri”, 0 voturi  “impotriva”. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind 
„Adoptarea proiectului de hotarare privind utilizarea excedentului 
bugetar constituit la data de 31.12.2017”, proiect ce este adoptat cu 12 
voturi „pentru”, 0 voturi “ abtineri”, 0 voturi  “impotriva”. 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi, domnul 
presedinte de sedinta, Milea Neculai, declara inchise lucrarile sedintei de 
indata a Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 
13.12.2018, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 Presedinte de sedinta,    

  Milea Neculai                                  Secretar, 

 Rapeanu Violeta  

 


