
                                                                                                   

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 23.04.2019, 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. 97 din 16.04.2019.  

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 12 consilieri, şedinţa fiind astfel 
legal constituită( lipseste 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, Pricopi Ionel, presedinte de sedinta, va conduce lucrările şedinţelor ordinare 
pe perioada februarie 2019 – aprilie 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 
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 29.03.2019, iar în urma votului acesta este 
aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 12 
voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”,  0 „abtineri”. 

Totodata, se aduce la cunostinta domnilor consilieri si procesul verbal al 
sedintei de indata din 22.03.2019, iar în urma votului, acesta este aprobat în 



                                                                                                   

unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 12 voturi 
„pentru”, 0 voturi „impotriva”,  0 „abtineri”. 

In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Pricopi Ionel, dă citire proiectului 
ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 23.04.2019: 

1.Adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea participarii 
comunei Podgoria prin Consiliul Local, in calitate de asociat – membru 
fondator, la constituirea asociatiei de dezvoltare intercomunitara „PROGAZ 

BUZAU 2020” ; 

    Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei 

2. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2019. 

 Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei 

3. Diverse. 

  Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatorul proiect de hotarare: 

1. Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui de 

sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni (mai – 
iulie 2019); 

 Ordinea de zi este aprobata cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”,  0 

„abtineri”. 
 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

 Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD, mentioneaza, ca s-a mai discutat 

despre proiectul de hotarare referitor la constituirea asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara „PROGAZ BUZAU 2020” si in sedinta anterioara. Acum au fost 

comunicate materialele si pot avea loc discutii. 

 Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere, ca din cate a citit, 

comuna va avea beneficia mari si rapide. Este nemultumit, ca pentru satul Plesesti 

nu s-a prins nicio investitie. 

 Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, ii raspunde domnului consilier 

Milea Neculai, ca abia acum se populeaza satul Plesesti, se vand case, terenuri. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, considera, ca ar trebui sa facem ceva 

cu drumul comunal spre Plesesti, in sensul, ca trebuie astupat pe izlaz, acolo unde 

drumul s-a surpat si este de parere, ca trebuie sa folosim tractorul nostru. Este de 

acord cu infiintarea acestei asociatii. Aceste gaze sunt scumpe, dar sunt 

extraordinare, pentru ca se preiau padurile de catre stat si lemnul va fi foarte 

scump. Din tot acest proiect, i s-a parut mare cotizatia la acest proiect. Referitor la 

canalizare, a observant ca s-a facut conducta magistrala, dar racordurile, nu. 

Domnul Chiru Marius, primarul comunei Podgoria, il asigura pe domnul 

consilier Milea Neculai, ca pana la sfarsitul anului 2020, se vor finaliza lucrarile. 

Deopotriva, informeaza, ca prin Programul National de Dezvoltare Locala 3, se vor 

implementa proiecte si la Plesesti referitoare la apa, drum. 



                                                                                                   

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, mentioneaza ca drumul este cel 

mai important, si pentru turisti dar si pentru locuitorii satului Plesesti. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, in privinta proiectului de 

hotarare privind infiintarea asociatiei de dezvoltare, considera ca suma de 5000 lei 

nu este foarte mare, in conditiile in care infintarea acestei asociatii este lucru 

benefic, este utila pentru toti locuitorii. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, cu privire la aprobarea priectului de 

hotarare privind bugetul local, mentioneaza ca este un proiect important, pentru ca 

in functie de aceste sume se pot pune in practica obiectivele propuse. Doamna 

contabil ne-a expus modul cum s-a realizat bugetul pe anul 2018, activitatea fiind 

sustinuta. Reclama faptul, ca domnii casieri nu ies pe teren, cu exceptia casierei 

Geanina si ca incasatorii nu au o evidenta clara unde sa se duca. Ar trebui incasate 

mai intai, datoriile vechi. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, ii spune domnului Milea, ca 

dansul face parte din Comisia de buget-finante, ar trebui sa se implice mai mult in  

demersurile pe care sa  le faca aceasta comisie. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, mentioneaza, ca nu trebuie sa ne 

gandim la partea de birocratie, ci la cum sa aplicam in teritoriu, iar acest lucru ar 

trebui impulsionat. Intreaba ce reprezinta partea de cheltuieli materiale, intrucat 

implementarea proiectelor este reflectata in partea de cofinantare. Este de acord si 

aprobarea proiectului de hotarare privind bugetul local, apreciind ca  bugetul local 

este bine structurat si repartizate . 

Este nemultumit, ca cei cu canalizarea au blocat santurile. Propune sa se 

construiasca un pod la intrarea in Cartierul Viilor. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, precizeaza, ca se abtine de la vot in 

privinta proiectului de hotarare referitor la buget, intrucat va fi implicat in proiectul 

aflat in derulare “Comunitatea se dezvolta” si nu doreste sa fie probleme. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, preconizeaza, 

ca va avea probleme cu costurile prevazute in O.U.G. 114. Spera ca diferenta de 

bani sa fie acordata de la bugetul de stat. Informeaza, ca a purtat discutii cu toti 

contractantii, iar lucrarile se vor efectua in functie de sumele alocate. Informeaza 

domnii consilieri, că structura cladirii Caminului Cultural va semana cu Casa Alba 

de la Washington. La Caminul Cultural, va muta si biblioteca. La parter va fi un 

salon mare, 2 birouri, sala mese. Pana in luna octombrie, lucrarile se vor finaliza. 

Arata, ca urmeaza sa se toarne placa, se va face un nivel. Este multumit, ca 

lucrarile merg bine. Informeaza, ca datorii mai sunt la Geda Com, la Gradinita la 

mobilier, insa va face fata. Mentioneaza, ca santul din fata G.P. N. costa 30.000 lei 

si ca mai avem de achitat suma de 15.000 lei. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, intreaba cand se vor realiza astfel 

de investitii si pentru satul Plesesti. 



                                                                                                   

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

faca ceva cu DC 120, sa se aprobe vreun proiect. Referitor la acesta, a purtat unele 

discutii, dar inca nu stie nimic concret. 

Domnul Mihai Costin, consilier PSD, este de parere ca trebuie facut ceva si 

cu drumul de la Tigoiu. 

 Se  ia in discutie cererea domnului COSTACHE CONSTANTIN, domiciliat in 

sat Coroteni, comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea, reprezentant al firmei 

Costache Aurel Constantin II, avand punctul de lucru in comuna Podgoria, judetul 

Buzau, prin care expune imprejurarea, ca este detinatorul unui numar de 220 

ovine, 58 bovine, inregistrate la DSV si solicita arendarea sau inchirierea unei 

suprafete de teren agricol arabil aferenta numarului de animale detinut. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, mentioneaza, ca 

trebuie urmata procedura legala, in sensul, ca exista carte funciara pe teren, care 

este facuta de domnul Rossi, insa  s-a primit adresa de la OCPI ca nu e intocmita 

corect. Astfel, trebuie facuta rectificarea de carte funciara si apoi urmata procedura 

specifica. Informeaza, ca exista in buget suma de 25.000 lei provenita din subventii 

si ii putem utiliza in acest sens. Terenul in cauza este de proasta calitate. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, arata, ca este de acord cu cererea, 

dar numai cu respectarea procedurii. Propune, ca de aceasta chestiune sa se ocupe 

doamna agent agricol, Nastase Vasilica. Stie, ca mai sunt proprietari care doresc sa 

inchirieze aceasta suprafata de teren. Este de parere, sa se inceapa procedura din 

acest an, pentru ca anul viitor sa poata fi concesionat/inchiriat. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, informeaza, ca 

pasunea nu poate fi concesionata/inchiriata, pentru ca nu exista amenajamentul 

pastoral. 

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, intreaba, ce se face in aceste 

conditii. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, precizeaza, ca 

din anul 2020 se va face cadastru general. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere ca totul se rezolva 

cand se va face cadastrul general. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, considera, ca 

trebuie terminata intai Legea nr. 165/2013 si apoi sa facem cadastru. 

Intervine doamna secretar, Rapeanu Violeta, care doreste sa aduca in 

atentie obligativitatea finalizarii Legii 165/2013; timpul a trecut insa nu s-au mai 

facut demersuri, trebuie rediscutat cu societatea cu care am avut incheiat contract 

in acest sens sau incheiat contract cu o alta societate, si finalizata inventarierea 

terenurilor. Suntem  pasibili de amenda ( foarte mare) oricand. 



                                                                                                   

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, le spune 

domnilor consilieri, ca a fost la OCPI Buzau pentru semnarea unui astfel de 

contract,   dar nu a gasit cadastrist disponibil. 

In ordine alfabetica, urmatoul consilier aflat pe lista pentru ocuparea functiei 

de presedinte de sedinta este doamna consilier Stefan Gabriela, astfel ca  persoana 

propusa ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei  luni este doamna, 

Stefan Gabriela.  

Fiind epuizate discutiile  cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, nefiind 
amendamente, se da citire proiectului de hotarare : 

 
“Adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea participarii 

comunei Podgoria prin Consiliul Local, in calitate de asociat – membru 

fondator, la constituirea asociatiei de dezvoltare intercomunitara „PROGAZ 
BUZAU 2020”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”,0 “abtineri”. 

 

Se da citire proiectului de hotarare privind : 

 “ Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local 

de venituri si cheltuieli pe anul 2019”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 10 

voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,2 “abtineri”(dl. Ciui Cosmin si  dl. Mihai Costin ). 

Se da citire proiectului de hotarare privind : 

 “Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui de 

sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni (mai – 

iulie 2019)”, 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, 

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

comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 23.04.2019, multumind tuturor celor 

prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 

                  Pricopi Ionel                           Secretar, 

   Rapeanu Violeta 

 


