
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 28.06.2019, 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. 138 din 18.06.2019.  

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 11 consilieri, domnii consilieri 
Leica Petrica si Ionita Laurentiu-Catalin fiind invoiti,  şedinţa fiind astfel legal 
constituită.  

La şedinţă mai participă 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, Dna. Consilier 
local, Stefan Gabriela, presedinte de sedinta, va conduce lucrările şedinţelor 
ordinare pe perioada mai 2019 – iulie 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 
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 31.05.2019, iar în urma votului acesta este 
aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 11 
voturi „pentru” si 0 „abtineri”. 

In continuare, Presedintele de sedinta, dna. Stefan Gabriela, dă citire 
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 28.06.2019:  

1.Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei PODGORIA, pentru 

perioada 2019 – 2023. 

     Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei 

2.Diverse. 



                                                                                                   

   

 Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, informeaza, ca la nivelul institutiei nu 

exista decat un singur post de asistent social, iar la nivelul comunei sunt mult mai 

multe persoane pe care le-a identificat ca fiind cu nevoi speciale. Raportat la 

aceasta situatie, a solicitat efectuarea unor anchete sociale si ulterior va face 

demersuri pentru a oferi sprijinul acestora. Este de parere, ca un singur post de 

asistent social este insuficient pentru monitorizarea acestor cazuri si considera  ca 

ar mai fi nevoie de inca o persoana care sa indeplineasca astfel de atributii in 

domeniu. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, mentioneaza, ca asistentul medical 

comunitar este cel care face legatura intre medic si Compartimentul de Asistenta 

Sociala, iar menirea acestuia este cea despre care a vorbit domnul consilier Ciui 

Cosmin – aceasta este cea de a doua persoana despre care vorbeste domnul 

consilieri Ciui Cosmin.  

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

participat la controlul efectuat de A.J.P.I.S. in perioada 13.06-26.06.2019, avand 

ca tema- Control de fond al serviciilor publice de asistenta sociala- etapa Controlul 

Directiei de asistenta  sociala  organizata  in subordinea consiliilor locale ale 

municipiilor si oraselor si Compartimentului  de asistenta sociala  organizat la 

nivelul comunelor” - si a purtat unele discutii  cu reprezentantii A.J.P.I.S. 

Precizeaza, ca “organele de control au venit sa ne indrume, sa constate si am 

inteles mult mai bine legea referitoare la asistenta sociala”. Arata, ca ne-am axat pe 

aplicare dispozitiilor Legii nr. 416/2001, insa acest domeniu este mult mai vast. 

Mentioneaza, ca a ridicat aceeasi problema ca si domnul consilier Ciui, in sensul, 

ca un singur functionar public este insuficient raportat la volumul de munca. 

Consiliul Local are la dispozitie aprobarea acestui numar de persnal. Este 

mentionat in organigrama ca atributiile se pot delega si unui alt functionar public. 

Astfel, ca totul depinde de organigrama, de numarul de posturi aprobate. 

Deopotriva, in cadrul proiectului „Comunitatea se dezvolta”, asistentul social este 

foarte implicat. Chiar si anchetele sociale difera fata de cele prevazute de 

dispozitiile Legii nr. 416/2001. 

Doamna Iacob Ana-Viorica, consilier PSD, intervine si precizeaza, ca sunt 

foarte multe cazuri de abandon, violenta in  familiile cu multi copii. 

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

familila numitului Bazu Costel este  o persoana care nu este ingrijita 

corespunzator, sens in care am fost sesizati. ne vom deplasa in teritoriu si vom 

vedea cum ii putem ajuta pe acestia.   

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere ca aceste internari 

ale persoanelor cu handicap sunt foarte delicate. Se plateste in jur de 1800 lei 

pentru o persoana netransportabila, internata. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, ca 

trebuie privite lucrurile foarte serios legat de asistenta sociala. Vor fi initiate niste 

proiecte de hotarare pentru ducerea la indeplinire a masurilor stabilite de AJPIS.  

Mai mult decat atat, trebuie sa fim atenti la banii alocati persoanelor cu probleme 

speciale. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, spune, ca este de acord cu acest 

proiect de hotarare aflat pe ordoinea de zi si trebuie sa incercam sa rezolvam si sa  



                                                                                                   

 

indeplinim aceste actiuni/obiective stabilite prin Strategie. Daca exista 

fonduri, trebuie sa facem orice pentru a ajuta aceste persoane cu nevoi speciale. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, informeaza, ca 

luna viitoare se vor discuta foarte multe ca urmare controlului Curtii de Conturi. 

Foarte mult se pune accent pe colectarea impozitelor. Domnul Primar va prezenta 

raportul Curtii de Conturi, care va va da mai multe relatii. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba, daca in afara de doamna 

Corbu Geanina – cea care colecteaza creantele la apa, mai merge cineva in teren. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca 

doamna Corbu a mers tot timpul in teren, insa ceilalti angajati se afla in 

subordinea Primarului; ar trebui sa discutam cu dumnealui pe acesta tema si 

poate la sedinta viitoare , cand va fi prezent si dumnealui , vom relua discutia.  

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba, daca mecanicii de la apa 

lucreaza opt ore pe zi. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 

acestia lucreaza si in zilele de sambata si duminica, pentru ca sunt probleme de 

rezolvat; programul lor este inegal si flexibil. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, este de parere ca mecanicii ar trebui 

preluati de Primarie, pentru a primi salarii mai mari. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, nu stie de ce s-a semnat 

procesul-verbal de receptie la apa, in anul 2006, daca nu au fost respectate 

clauzele contractuale. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, mentioneaza ca 

sunt trei angajati prin A.C.O.R. si unul prin primarie, dl. Dediu Nicu. Si dansul 

este de parere ca trebuie sa ii angajam. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba daca sunt bani prevazuti in 

buget pentru  aceste angajari. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 

de incasat, se incaseaza 2 miliarde, sunt bani, pentru ca s-a mers pe teren chiar si 

cu viceprimarul, cu Politia. 

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

implicam si la colectarea amenzilor, a impozitelor, tot in acest sens.  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, este de parere, 

ca ar trebui amendati cei care arunca dejectiile in alte locuri decat cele amenajate. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba daca s-a facut ceva in 

acest sens. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 

s-a prezentat la poarta acestora. Trebuie anuntat DSP-ul, in prezenta a doi martori. 

Mentioneaza, ca domeniul public nu e WC-ul nimanui. Spune ca familia Apetrei 

face acest lucru. 

 



                                                                                                   

 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD,  doreste ca beneficiarii Legii nr. 

516/2001 sa faca curat, cosit, in tot satul, pentru ca, din punctul sau de vedere, 

nu fac nimic, in afara de Biserica, Scoala, Dispensar. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 

vine personal, saptamanal. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD,  precizeaza, ca nu a vazut pe 

nimeni, iar la tarabe sunt numai gunoaie. 

Fiind epuizate discutiile, se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare 

aflat pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 28.06.2019. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind            

“ Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei PODGORIA, pentru 

perioada 2019 – 2023”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 11 voturi “pentru”, 

0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”. 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 

sedinta, Stefan Gabriela, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 28.06.2019, multumind 

tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 

                  Stefan Gabriela                             Secretar, 

   Rapeanu Violeta 

 


