
                                                                                                   

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 24.05.2019, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Podgoria, judeţul Buzau, sedinta convocată conform prevederilor art. 39 
alin.(2) 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.116/20 mai 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( doamna STEFAN GABRIELA – este invoita , fiind plecata din localitate 
pentru efectuarea unor investigatii medicale).  

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, Domnul Consilier 
local, IORGA DAMIAN, ales în funcţia de preşedinte de şedinţă(doar pentru sedinta 
extraordinara din 24.05.2019,  deoarece lipseste doamna STEFAN GABRIELA)  va 
conduce lucrările prezentei şedinţe. 

In continuare, Presedintele de sedinta, domnul Iorga Damian, dă citire proiectului 
ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 24.05.2019:   
  

1.Adoptarea proiectului de hotarare privind incheierea exercitiului 

financiar pe anul 2018;         

                 Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel 

2. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea numarului de 

personal, al organigramei si statului de functii pentru Aparatul de specialitate 

al Primarului comunei Podgoria; 

      Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel  



                                                                                                   

3.Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare al Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Podgoria, judetul Buzau;  

Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel  

Se supune la vot ordinea de zi ce este aprobata, in unanimitate, cu 12 voturi 

“pentru”, 0 “impotriva”, 0 “abtineri”. 

Au loc discutii: 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, arata, ca atat dansul cat si domnul Primar s-au tot  gandit  si au cautat 

solutii; am constatat ca suntem deficitari la incasari, in conditiile in care avem trei 

casieri, din care unul are atributii de urbanism, iar ceilalti doi au fost implicati activ 

in proiect ; e delicata situatia aceasta a colectarii creantelor bugetare. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba, daca se mai fac 

angajari-acesti casieri  merg la proiect  iar pentru  a iesi in teren nu le mai ajunge 

timpul.  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, ii raspunde ca cei de la A.C.O.R. primesc salariul minim pe economie, iar la 

proiect sunt platiti separat, insa cei de la A.C.O.R.  muncesc foarte mult.      

Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD, este de parere ca angajatii, cand 

nu merg la proiect, sa mearga la incasat. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, informeaza, ca nu sunt fonduri in bugetul local pentru a face angajari. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, indeamna, sa se procedeze la o 

rectificare de buget in iunie. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, spera, ca anul viitor, sa poata face demersuri, intrucat sunt 7 miliarde de 

incasat. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, stie, ca sunt sume de bani care merg 

catre proiecte. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, informeaza, ca s-a lucrat foarte bine la proiectul cu privire la extindere apa. 

Se pune un pat de nisip, se va face o conducta speciala, in spatele Dispensarului de la 

Oratia – forajul de la Podul Oratii. In afara de Tabacari, surplusul de apa va merge la 

Oratia si Podgoria. 

Domnul Leica Petrica,  consilier PSD, intreaba, cand se vor realiza proiecte 

si la Plesesti. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, ii explica, ca in P.N.D.L. 3 sunt in plan proiecte pentru Plesesti si anume, 



                                                                                                   

apa si asfalt. Este de parere sa lucram cu angajatii pe care ii avem pentru moment si 

pe viitor  vom vedea  ce putem face in functie de disponibilitatile financiare.  

Domnul Leica Petrica, consilier PSD, sugereaza, ca angajatii trebuie sa 

mearga pe teren, sa incaseze. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, mentioneaza, ca pana sa fie angajata doamna Corbu Geanina, se incasau 

200 milioane, acum se incaseaza 2-3 miliarde. Munceste foarte mult. 

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, concluzioneaza, ca la nivel de comuna, 

populatia este imbatranita si ca e bine sa venim in sprijinul acestora prin Aparatul de 

Specialitate. Considera, ca este imperativ, sa existe un astfel de regulament la nivel de 

institutie. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria si presedintele de 

sedinta, mentioneaza, ca acest regulament este cadru, respecta prevederile legale. 

Programul de lucru este 8 – 16. 

Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind “Adoptarea 

proiectului de hotarare privind incheierea exercitiului financiar pe anul 

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 aprobarea numarului de personal, al 

organigramei si statului de functii pentru Aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Podgoria”, 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 aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, 

judetul Buzau”, 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, Iorga Damian, declara inchise lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului 

Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 24.05.2019, multumind 

tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 Presedinte de sedinta, 

  Iorga Damian                              Secretar, 

                                                        Rapeanu Violeta  

 


