
                                                                                                   

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 29.03.2019, 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. 72 din 21.03.2019.  

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 13 
consilieri, şedinţa fiind astfel legal constituită.  

La şedinţă   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 ale acestei sedinte ordinare.  

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 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 28.02.2019, iar în urma 
votului acesta este aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local 
prezenţi la şedinţă cu 13 voturi „pentru” si 0 „abtineri”, 0 “impotriva”. 



                                                                                                   

De asemenea se supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa 
de indata  a Consiliului Local al comunei Podgoria, din data de 22.02.2019, iar 
în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului 

local prezenţi la şedinţă cu 13 voturi „pentru” si 0 „abtineri”, 0 “impotriva”. 
 

In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Pricopi Ionel, dă citire proiectului 
ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29.03.2019: 

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 „.....” ; 

     Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei 

2. Raport privind activitatea de stare civila desfasurata pe perioada 
APRILIE 2018 – MARTIE 2019; 

 sustine : ofiter delegat de stare civila, Rapeanu 
Violeta  

3. Diverse. 

  Referitor la ordinea de zi a acestei sedinte intervine domnul primar, 
Chiru Marius, care precizeaza ca  doreste retragerea proiectului de hotarare aflat 
pe ordinea de zi  a acestei sedinte deoarece nu este complet, pana la acest 

moment nu am primit de la Consiliul Judetean Buzau adresa cu denumirea  
asociatiei de dezvoltare intercomunitara. 

Se supune la vot adoptarea ordinii de zi ce cuprinde: 

 Raport privind activitatea de stare civila desfasurata pe perioada APRILIE 
2018 – MARTIE 2019; 

 Diverse 
  Este aprobata ordinea de zi a acestei sedinte cu 13 voturi „pentru” si 0 

„abtineri”, 0 “impotriva”. 
 Dupa citirea si aprobarea ordinii de zi, au loc discutii. 

 
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, mentioneaza, ca acest proiect de 

hotarare a fost intocmit, insa nu stim care este scopul. Nu stie cu ce ne ajuta 

aceasta asociatie. Se intreaba, daca nu cumva este similara ACOR – ului, unde 

platim, dar nu ne ajuta cu nimic. Nu vede rostul infiintarii acestei asociatii. Este 

de parere, ca aceasta asociatie sa obtina avizele, documentele si nu Primaria. 

Doreste sa se infiinteze posture care s-ar putea ocupa pentru accesarea 

fondurilor. Aceasta asociatie poate fi un fel de GAL. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde 

domnului consilier Milea Neculai, ca proiectul la care face referire este 

asemanator GAL-ului. Cand esti asociat, sunt sanse mai mari pentru accesare de 

fonduri. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier PSRo, mentioneaza, ca 

asociatia este gandita ca o forta de reprezentare. La nivel administrativ sunt 



                                                                                                   

incluse toate comunele care au servicii de distributie a gazelor. Nu exista solutii 

tehnice/financiare  pentru gaze in toate satele comunei. Accesarea unui astfel de 

proiect se limiteaza la o anumita suma, dar daca UAT-ul ar face demersuri 

separate, ar putea accesa o suma mai mare pentru comuna respectiva. Putem 

accesa sau nu aceste fonduri separate? Se bucura ca s-a finalizat iluminatul. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata ca s-a 

incercat individual, s-a efectuat studiu de fezabilitate, aprobat de la M.E.G.I., dar 

trebuie sa contactam o firma care sa implementeze acest proiect si nu am gasit si 

puteam da banii in rate. 

Domnul Leica Petrica, consilier PSD, este de parere, ca prin asociere se 

pot accesa fonduri mai usor. 

Doamna Rapeanu Violeta, secretarul comunei Podgoria in calitatea sa de 

ofiter de stare civila prezinta raportul privind activitatea de stare civila 

desfasurata pe perioada APRILIE 2018 – MARTIE 2019. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca a 

purtat discutii cu reprezentantele D.J.E.P. si acestea au fost foarte multumite de 

activitatea doamnei  pe aceasta linie. O felicita pe doamna Rapeanu in acest 

sens. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, doreste sa aprecieze aceasta 

activitate de stare civila, care nu este inteleasa de multe persoane. Considera, ca 

este o activitate foarte importanta. Aceste acte nu se topesc niciodata, termenul 

de pastrare a acestora fiind de 100 ani si apoi se predau la Arhive. Mentioneaza, 

ca o cunoaste pe doamna Goga, care este un inspector foarte exigent si se bucura 

ca a fost multumita de aceasta activitate, care nu dispare niciodata. Gestionarea 

acestor certificate necesita maxima atentie, nu se poate pierde niciun certificat. 

Arata, ca au fost cazuri, cand pentru un certificat, un fost ofiter de stare civila a 

facut inchisoare, pentru ca contabilul i-a sustras certificatul. Mentioneaza, ca si 

la nivel judetean se face o analiza si este frumos ca U.A.T. Podgoria nu este data 

exemplu negativ. 

Se iau in discutie cererile depuse de catre Costache Constantin si Puscoi 

Neculai. Acesta a formulat cerere si i-am raspuns ca i se poate inchiria doar in 

conditiile legii. Numitul Iordache nu a formulat cerere pentru inchiriere.  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, referitor, la 

cererea numitului Costache Constantin, mentioneaza, ca solicita teren categoria 

de folosinta pasune. Este de parere, ca nu poate proceda in mod licit si la 

inchiriere si la  finalizarea Legii nr. 165/2013. Dupa efectuarea 

amenajamentului pastoral, rezulta valoarea pasunii respective. Informeaza, ca 

verbal, au formulat cerere toti crescatorii de animale. De altfel, toti crescatorii pot 

merge, insa nu primesc nimic. Daca s-ar proceda la inchiriere, s-ar obtine 

subventie si pentru animale/pasune. Precizeaza, ca Legea nr. 165/2013 are 9 

anexe, iar una dintre acestea se refera la izlaz. La arabil, nu trebuie 

amenajament, doar caiet de sarcini si organizarea  licitatiei.  



                                                                                                   

Doamna secretar si domnul viceprimar pun in discutie obligativitatea  

alocarii  de sume din bugetul local pentru efectuarea lucrarilor de cadastru, 

pentru finalizarea lucrarilor Legii nr. 165/2013 si amenajamentul pastoral. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, informeaza 

domnii consilieri, ca la nivelul Prefecturii, s-a format o comisie pentru 

constatarea igienizarii in comuna. Se va merge in comuna, se vor monta alte 

containere. Anul trecut a colectat 4 t de P.E.T.-uri. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere, ca ar trebui sa se 

faca colectarea selectiva. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, ca 

trebuie infiintat serviciu de salubrizare sau sa delegam acest serviciu. 

 Informeaza, ca Duminica a avut loc  adunarea sateasca si s-au ridicat 

diverse probleme 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, il indeamna pe domnul viceprimar 

sa intocmeasca un referat sa sa se prinda sumele necesare in buget. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, intreaba, daca se incaseaza taxa, fara 

sa se ridice gunoiul. Informeaza, ca din campania electorala, de la Mopiel nu se 

ridica gunoiul. Arata, ca duce gunoiul la rampa.. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, ridica problema crengilor care 

au ramas pemarginea drumului. Ar trebui sa facem rost de un tub la drumul 

care duce catre padure, in Pct. Vlase Budacu. 

Tot la capitolul „Diverse”, se afla si raportul de activitate al domnului 

consilier Ionita Laurentiu-Catalin. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, arata, se cunoaste activitatea 

desfasurata de dansul. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, procedeaza, la prezentarea succinta a 

raportului. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ridica 

problema preotilor din comuna, care vin cu rugamintea ca  reprezentantii 

primariei sa prinda in buget sume pentru intabularea bisericilor. Sunt nevoiti sa 

faca aceste demersuri. Parohia Podgoria a facut aceste demersuri, mai trebuie sa 

faca si Parohia Plesesti si Tigoiu. 

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, este de parere ca preotii ar trebui 

invitati la o sedinta a Consiliului Local. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, este de parere ca ar trebui 

prinsa in bugetul local o suma privind camera centralei  pentru Biserica de la 

Plesesti. 



                                                                                                   

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, in privinta 

Parohiei Plesesti, arata, ca cimitirul este in administrarea Consiliului Local, in 

domeniul public. Adventistii au montat un gard, stabilind limitele de la ei putere. 

Cunoaste ca in ultimii ani, la Plesesti, au murit foarte multi, iar terenul 

cimitirului este insuficient. Vine cu rugamintea sa se rezolve si aceasta situatie. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, precizeaza, ca nu trebuie ingradite 

cultele religioase. 

Fiind  epuizate problemele 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 29.03.2019, multumind 

tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Presedinte de sedinta, 

                  Pricopi Ionel                             Secretar, 

   Rapeanu Violeta 

 


