
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

 

PROCES – VERBAL, 

 - sedinta ordinara din 23.08.2019- 

 

Astăzi 23.08.2019, Consiliul Local al comunei Podgoria, judeţul 

Buzau,  s-a intrunit în şedinţa ordinară, sedinta fiind convocată conform 
prevederilor art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, de către Primarul Comunei Podgoria, dl. Chiru 
Marius-Viorel, prin Dispoziţia nr. 182 din 14.07.2019.  

Potrivit dispoziţiilor art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,  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 locali,  şedinţa fiind astfel legal 
constituită.  

La şedinţă mai participă dl. Iorga Damian -Viceprimarul comunei 
Podgoria, d-na. Rapeanu Violeta -Secretarul comunei Podgoria si Primarul 

comunei Podgoria, dl. Chiru Marius-Viorel. 

In conformitate cu prevederile  art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, doamna  consilier local, Cerchiaza Vasilica, presedinte 
de sedinta, asigura conducerea  lucrărilor şedinţelor ordinare pe perioada 

august 2019 – octombrie 2019.  
In conformitate cu dispoziţiile art. 138 alin.(15) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, la începutul acestei şedinţe, secretarul comunei 

supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv cel al 
sedintei ordinare din 25.07.2019. Consilierii locali şi primarul au dreptul 

ca, în cadrul şedinţei  consiliului local, să conteste conţinutul 
procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în 
şedinţa anterioară. 

Intrucât nu se înregistrează contestatii cu privire la  conţinutul 
procesului-verbal si nici solicitari pentru  menţionarea exactă a opiniilor 



                                                                                                   

exprimate în şedinţa anterioară, Secretarul comunei Podgoria, supune spre 
aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Podgoria, din data de 25.07.2019, iar în urma votului acesta este 
aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă 
cu 13 voturi „pentru” si 0 voturi „abtineri”, 0 voturi voturi “impotriva”. 

Fiind indeplinite prevederile art. 135 alin. (1) – (4)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,  se supune la vot ordinea de zi a 

şedinţei din 23.08.2019, ordine de zi ce cuprinde : 
 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

reactualizati pentru obiectivul de investitie: “Extindere sistem retea apa, sat 

Oratia, sat Tabacari, comuna Podgoria, judetul Buzau” in vederea derularii 

Programului National de Dezvoltare Locala. 

 

initiator: primarul comunei,  Chiru Marius Viorel 

   

2.Proiectul  de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de 

investitie “Primul pas in antreprenoriatul social – primul pas spre succes – Cod 
I.D. My SMIS – 127266. 

initiator: primarul comunei,  Chiru Marius Viorel 

  

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisarea 
pe pagina institutiei publice precum  si la avizierul institutiei.  

Ordinea de zi a acestei sedinte se aprobă cu 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “impotriva”, 0 voturi “pentru”, respectiv cu majoritate simplă. 

Se trece la discutii :  

 

 Domnul Primar al comunei, Chiru Marius-Viorel – doreste sa faca 

precizari cu privire la ordinea de zi. 

 

Domnul Primar al comunei, Chiru Marius-Viorel, referitor la 
proiectul de hotarare ce priveste aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
reactualizati pentru obiectivul de investitie: “Extindere sistem retea apa, sat 

Oratia, sat Tabacari, comuna Podgoria, judetul Buzau” precizeaza ca a fost 
necesara actualizarea indicatorilor ca urmare a unor corectii financiare 
asupra devizului general. Pentru a beneficia de apa, trebuie sa ne racordam 

la reteaua de canalizare, intrucat ne obliga U.E. Legat de reteaua de apa, 
exista obligativitatea omului, de a suporta unele costuri. 

Domnul consilier PNL, Milea Neculai, arata, ca pe linie de 

salubrizare sunt norme  de 20 de ani care nu se aplica. Intreaba daca 

pentru satul Plesesti exista in plan vreun proiect.Considera ca este imperios 

necesar sa se adopte acest proiect de hotarare aflat la primul punct pe 

ordinea de zi deoarece, apa pentru locuitorii satelor Tabacari si oratia este 

foarte importanta. 

Domnul Primar al comunei, Chiru Marius-Viorel, ii raspunde 

domnului consilier ca da, sunt proiecte si pentru satul Plesesti, dar in 

mandatul urmator,(acum lucreaza la drumul Rm. Sarat – Plesesti). Si 

Cartierul Viilor este inclus in acest proiect si 10 Km de ulite. Mentioneaza ca 



                                                                                                   

in privinta canalizarii, proiectul este aproape definitivat. Arata, ca a fost la 

Tabacari si Oratia oamenii sunt incantati de extinderea retelei de apa. 

Foarte multi oameni au spous ca nu are cine sa le efectueze sapaturile si 

contravaloarea acestora este de 1 541 lei.     

 Domnul consilier PNL, Milea Neculai, informeaza, ca a purtat 

discutii cu locuitorii din Cartierul Viilor si ca era bine, daca la canalizare se 

cuprindeau si caminele.        

 Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, precizeaza, ca exista 

obligativitatea impusa de lege pentru a te racorda la canalizare. 

Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se 

supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investitie: 

“Extindere sistem retea apa, sat Oratia, sat Tabacari, comuna Podgoria, judetul 

Buzau” in vederea derularii Programului National de Dezvoltare Locala. 

 

In ceea ce priveste al doilea proiect de hotarare, arata ca a fost semnat un 

contract de parteneriat. Proiectul are 21 de structuri de economie sociala, 

structuri impartite pe patru parteneri. Noi suntem parteneri cu o comuna din 

Ialomita. Se va primi suma de 100.000 de euro. Pentru tinerii care doresc, 

arata, ca se angajeaza sa ii sprijine, redactarea implica costuri, doar ideea 

proiectului sa fie eligibila. Trebuie sa ai minim cinci angajati. La un grant de 

100.000, la cinci angajati, se acorda suma de 100.000. Mentioneaza, ca acest 

proiect nu se refera la partea agricola. Informeaza, ca se va face promovare – 

noi vom fi centrul de distributie, iar perioada de implementare este de pana la 

2 ani. 

 Domnul consilier PNL, Milea Neculai, este de parere ca incovenienta 

pleaca de la aceste angajari. Nimeni nu se angajeaza pe salariul minim pe 

economie. Trebuie sa existe si un profit. 

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

aceste granturi ar fi bine sa se aplice in comuna Podgoria, pentru viitorul 

comunei Podgoria. Intreaba daca s-a rezolvat problema cu terenurile pe care 

sa se realizeze investitia. 

Domnul Primar al comunei, Chiru Marius-Viorel, ii raspunde ca stie 

conditiile minime, detaliile se vor afla pe parcurs. Mentioneaza, ca in judetul 

Vrancea sunt foarte multe comune care au 2-3 depozite frigorifice. 

Domnul consilier PNL, Milea Neculai, apreciaza, in privinta acestui 

proiect de hotarare, ca granturile sunt greu de accesat pentru faptul ca 

suntem aproape de Mun. Rm. Sarat. Nu este rea ideea, insa din experienta 

sa, suma de 100.000 lei si cinci angajati este insuficienta. Apreciaza pozitia 

Primarului comunei de interes in dezvoltare. Oamenii trebuie informati in 

acest sens. 

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, considera, ca aceste 

sume trebuie reactualizate si aprobate. Legat de acest proiect de hotarare, 

arata, ca este o oportunitate, intrucat avem 50 de societati care au plecat cu 

0 lei. Este convins ca vor fi solicitari cu privire la activitatile agricole. 

 

Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se 

supune la vot adoptarea proiectul de hotarare privind aprobarea 

implementarii proiectului de investitie “Primul pas in antreprenoriatul social – 



                                                                                                   

primul pas spre succes – Cod I.D. My SMIS – 127266 - proiect ce este aprobat 

pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 13 voturi „pentru”,  0 

voturi „ impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

  

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 

sedinta, Cerchiaza Vasilica, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 

23.08.2019, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 

         Cerchiaza Vasilica                                Secretar, 

  Rapeanu Violeta 


