
                                                                                                   

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 22.03.2019, în şedinţa DE INDATĂ a Consiliului Local al 
comunei Podgoria, judeţul Buzau, sedinta convocată conform prevederilor art. 39 
alin.(4) - (6) 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. 70 din 20.03.2019.  

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 9 consilieri, şedinţa fiind astfel 
legal constituită – lipsesc urmatorii consilieri locali: Cercheaza Vasilica, Ionita 

Laurentiu – Catalin , Milea Neculai, Stefan Gabriela. 

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, Pricopi Ionel, presedinte de sedinta, va conduce lucrările şedinţelor ordinare 
pe perioada februarie 2019 – aprilie 2019.  

In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Pricopi Ionel, dă citire proiectului 
ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 22.03.2019:  

 
 1.Adoptarea proiectului de hotarare privind  aprobarea     

indicatorilor  tehnico – economici actualizati  pentru obiectivul  de 

investitie:„SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA  LOCALITATEA PODGORIA, 

COMUNA PODGORIA, JUDETUL BUZAU”- obiectiv de interes local al comunei 

PODGORIA, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 



                                                                                                   

  

2.Adoptarea proiectului de hotarare privind   aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţie : „EXTINDERE 

SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, COMUNA PODGORIA, 

JUDEȚUL BUZĂU” -in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 

Programului National de Dezvoltare Locala 

  Se aproba ordinea de zi in unaninimtate de voturi. 

Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria,   doreste sa 

precizeaza faptul ca  ne-am intalnit in aceasta sedinta de indata, avand in vedere   

adresa M.D.R.A.P., inregistrata sub nr. 21748 din 11.02.2019 prin care se solicita 

prezentarea Devizelor Generale reactualizate / Hotararilor de aprobare a 

indicatorilor economici actualizati si a cofinantarii sumelor necesare aferente 

obiectivelor de investitii finantate prin PNDL precum prevederile OUG nr. 114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene. 

Va merge la M.D.R.A.P.  in vederea completarii documentatiei pentru cele 

doua obiective de investitie : „Sistem de canalizare menajera  localitatea 

podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau” si  „Extindere sistem rețea apă, 

sat Orația, sat Tăbăcari, comuna Podgoria, județul Buzău”  si pentru 

obtinerea finantarii. 

 Art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene,  prevede ca ”Prin derogare de la 

prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 

2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 

lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 

reprezentând 17,928 lei/oră.  Aceasta situatie a dus la  reactualizarea  devizelor 

generale ale celor doua obiective de investitie mentionate anterior. 

Fata de indicatorii tehnico-economici initiali au intervenit unele modificari. 

De asemenea, arata, ca Ministerul Dezvoltarii nu acorda niciun leu in plus. La 

canalizare, mentioneaza, ca majorarea este de 700.000 lei. Domnul Primar, arata, 

ca a purtat discutii cu domnul Gagu de la Concas si lucrarile vor continua pana se 

va ajunge la suma decontata de bugetul de stat. Cand sumele alocate de la bugetul 

de stat se vor termina, lucrarile tot vor continua, iar daca ne vom afla in 

imposibilitatea de a achita aceste sume, lucrarile vor fi stopate. Nu suntem doar noi 

in aceasta situatie, e o stare generala, la nivel national. Acesta este motivul  pentru 

care ii roaga pe domnii consilieri, sa analizeze aceste proiecte de hotarare. La 

obiectivul de investitie – extindere de apa, suma este mult mai mica. Lucrarea la 

canalizare se poate executa in maxim doi ani, insa poate fi finalizata in doua – trei 



                                                                                                   

luni, astfel incat, costurile vor scadea. La extindere, indicatorii tehnico-economici 

nu sunt atat de mari. Mentioneaza, ca a supus aceste proiecte atentiei domnilor 

consilieri in regim de urgenta, intrucat trebuie sa ajunga la Bucuresti pentru a 

depune aceste avize si hotararile de consiliu local de aprobare al acestora. In ce 

priveste iluminatul, precizeaza, ca pe toti stalpii va fi montata o lampa noua. 

Domnul Primar arata ca este multumit, insa peste o luna va vedea, care sunt 

costurile. Trebuie de vazut ce va ce cu vechile lampi. Informeaza, ca sistemul de 

iluminat va functiona dupa ceasul astronomic, cand va apune soarele. Uniunea 

Europeana aloca bani pentru lampile din afara curtilor. Contributia noastra e de i 

miliard, garantia este de 5 ani, iar fabrica este situata in Targoviste, tehnologia fiind 

engleza. 

Raportat  la cele mentionate de catre domnul primar al comunei, Chiru 

Marius, domnii consilieri nu au intrebari sau interpelari.  

Fiind epuizate discutiile, se da citire proiectului de hotarare  privind  

aprobarea     indicatorilor  tehnico – economici actualizati  pentru 

obiectivul  de investitie: „SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA  

LOCALITATEA PODGORIA, COMUNA PODGORIA, JUDETUL BUZAU”- obiectiv de 

interes local al comunei PODGORIA, finanţat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală - proiect de hotarare ce este aprobat, cu 9 voturi “pentru”, 0 

voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Se da citire proiectului de hotarare privind   aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţie : „EXTINDERE 

SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, COMUNA PODGORIA, 

JUDEȚUL BUZĂU” -in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 

Programului National de Dezvoltare Locala - proiect de hotarare ce este aprobat, 

cu 9 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri. 

  

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de sedinta, 

Pricopi Ionel, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 22.03.2019, multumind tuturor celor 

prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 

                  Pricopi Ionel                             Secretar, 

   Rapeanu Violeta 

 


