
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 31.10.2019 - 

Astăzi 31.10.2019, 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. 209 din 23.10.2019.  

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 11 consilieri locali (lipseste domnul consilier    GHEORGHE 

AURELIAN). Domnul Milea Neculai este prezent la aceasta sedinta insa 
pentru dumnealui ca si consilieri local  a fost emis Ordinul Prefectului  nr. 
571/10.09.2019 privind constatatea incetarii de drept a  madatului de 
cosnilier local al domnului  MILEA NECULAI  si declararea ca vacant  a 
locului ocupat  de acesta in cadrul Consiliului local Podgoria,   urmare 

adresei  nr. 86/2019 a P.N.L. – Filiala Buzau. 

 

 La şedinţă de astazi  participă: Primarul comunei Podgoria, dl. Chiru 
Marius-Viorel, Viceprimarul comunei Podgoria – dl. Iorga Damian,  

Secretarul comunei Podgoria- d-na. Rapeanu Violeta  si d-na Nastase 
Vasilica – agent agricol. 

La sedinta    de astazi  mai participa domnul Puscoi Neculai 
invitat  la sedinta in vederea validarii mandatului sau, avand in vedere 
Ordinul Prefectului  nr. 571/10.09.2019 privind constatatea incetarii de 

drept a  madatului de cosnilier local al domnului  MILEA NECULAI  si 
declararea ca vacant  a locului ocupat  de acesta in cadrul Consiliului 

local Podgoria precum si adresa nr. 89/11.09.2019 a Partidului National 
Liberal  - Filiala Buzau - prin care se confirma apartenenţa la P.N.L.  a 
domnului PUSCOI NECULAI  si faptul ca aceasta este următorul 

supleant pe lista Partidului National Liberal. 



                                                                                                   

 Doamna Puscasu Cornelia a depus la registratura Comunei 
Podgoria  cerere, inregistrata sub nr. 5202/30.10.2019, prin care solicita 

participarea la sedinta ordinara din aceasta zi, domnul Primar 
exprimandu-si acordul pentru a fi prezenta.  

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 30.09.2019. 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 30.09.2019, iar în urma votului acesta este 
aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă 
cu 11 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 31.10.2019, ordine de zi ce cuprinde : 

 
1.Raport de activitate  privind stadiul de inscriere a datelor inscrise in 

Registrul Agricol in perioada 1 ianuarie – 31.10.2019 

sustine: doamna Nastase Vasilica  

– inspector la Compartimentul Evidenta Funciara si Statistica 
 

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea modificarii organigramei si 

statului de functii  pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Podgoria, judetul Buzau 

 Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei  

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Consiliului local – forma revizuita potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei  

4. Proiect de hotarare  privind    validarea mandatului de consilier 

local in cadrul Consiliului local al comunei Podgoria  al domnului PUSCOI 

NECULAI 

Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei  



                                                                                                   

5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Podgoria – octombrie 2019 

Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei  

 

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisarea 

pe pagina institutiei publice precum  si la avizierul institutiei.  
Pe langa punctele aflate pe ordinea de zi  mentionate anterior, in 

conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, domnul primar doreste sa suplimenteze ordinea de zi 

cu inca doua proiecte de hotarare, astfel: 

6.Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentatilor Consiliului 

local Podgoria  in  Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Podgoria; 

Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei  

7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  al 

consiliului Local Podgoria , pentru perioada noiembrie 2019- ianuarie 2020; 

Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei 

Ordinea de zi a acestei sedinte se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”, 0 voturi “pentru”, respectiv cu majoritate simplă . 

Se trece la discutii :  

Referitor la primul punct de pe  ordinea de zi - Raport de activitate  

privind stadiul de inscriere a datelor inscrise in Registrul Agricol in perioada 1 

ianuarie – 31.10.2019- domnul primar al comunei, Chiru Marius Viorel,  

precizeaza ca s-a putut constata in raportul intocmit de doamna agent 

agricol Nastase Vasilica, datele cuprinse in Registrul Agricol. De altfel, dansa 

a intocmit si un tabel centralizator cuprinzand fluctuatia animalelor inscrise 

in perioada 2014-2019. 

A afectat foarte mult  scaderea numarului animalelor – mai ales porcii – 

pesta porcina. 

Domnul consilier PSD, Leica Petrica – doreste sa o intrebe pe 

doamna Nastase Vasilica daca intampina unele  probleme sau cum am 

putea veni in sprijinul activitatatii  dansei ? Mai intreaba daca s-au mai 

facut demersuri in vederea emiterii titlurilor de proprietate? 

  Domnul primar al comunei, Chiru Marius Viorel  -  doreste sa 

aduca la cunostinta Consiliului local (avand in vedere intrebarea adresata 

de dl. Leica Petrica), faptul ca, in urma cu cateva zile am fost invitati la 

Institutia Prefectului, Judetul Buzau pentru a lua in discutie punerea in 

aplicare a sentintelor civile nepuse in aplicare, care sunt opozabile Comisiei 

Locale si Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

private asupra terenurilor si fata de care, Comisia Locala  fiind debitorul 

obligatiei de executat, fara de care Comisia Judeteana nu poate pasi la 



                                                                                                   

indeplinirea  prerogativelor sale. Impreuna cu doamna Prefect, parte din 

juristii Institutiei Prefectului,  secretarul comunei,  agentul  agricol, 

precum si doamna avocat, Milea Anca, am stabilit o serie de masuri in 

vederea punerii in aplicare a celor 10 sentinte definitive. Este necesar  sa 

incheiem contract cu o societate   specializata in masuratori cadastrale, 

pentru ca pentru fiecare sentinta trebuie sa intocmim masuratori cadastrale 

(plan de amplasament, plan de incadrare, coordonate stereo) .  

Revenind la raportul doamnei Nastase, apreciaza activitatea dansei si 

considera ca acesta este intocmit cu  prevederile legale. Referitor la  

emiterea titlurilor de proprietate dansul mentioneaza ca anul trecut s-au 

asigurat prin  O.C.P.I.  acordarea unor finantari( 60lei/ha) insa  a fost o 

suma insuficienta pentru a determina un cadastrist sa lucreze cu comuna 

Podgoria. La nivelul judetului Buzau sunt cateva comune care au obtinut 

finantare, insa tot Statul este cel care trebuie sa intervina, sa ne sprijine, nu 

prin intermediul fimelor private. Spera ca anul viitor sa reusim sa  marim 

suprafata de intravilan, venind astfel cu  fonduri la bugetul local. 

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian- doreste sa faca unele 

precizari referitor la  raportul privind stadiul de inscriere a datelor inscrise 

in Registrul Agricol in perioada 1 ianuarie – 31.10.2019, avand in vedere 

faptul ca dumnealui are un aport foarte mare in  activitatea doamnelor de 

la Compartimentul Evidenta Funciara si Statistica . Registrul Agricol este 

oglinda acestei comune, a comunitatii noastre si daca aceste date nu sunt 

actualizate, nu putem incasa corect taxele si impozitele.  

Intervine domnul primar al comunei, Chiru Marius Viorel   care 

doreste ca pentru luna viitoare doamna Ilie Culeta sa intocmeasca un raport 

cu privire la activitatea desfasurata la Registrul Fiscal, modul si stadiul de 

colectare al impozitelor si taxelor locale.  

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian – in continuarea celor 

mentionate anterior doreste sa aprecize raportul intocmit, care respecta 

prevederile legale. Scopul pentru care a solicitat acest raport este acela de a 

se   verifica existenta inscrierii bunurilor mobile/imobile  in Registrul 

Agricol, in concordanta cu  cele din Registrul Fiscal. 

 Nu stie daca au fost inscrise/ actualizate suprafetele de teren forestier  

detinute  de proprietarii de pe raza comunei Topliceni, Slobozia Bradului – 

in cazul in care nu se regasesc, doreste luarea masurilor necesare in acest 

sens. Constata ca activitatea la Registrul Agricol este complexa,  se 

munceste, doamna Nastase fiind sprijinita in activitatea dansei si de catre 

doamna Ionescu Ionica. 

 In final le felicita pe cele doua doamne, le doreste succes si spera intr-o 

colaborare viitoare fructuoasa. Reaminteste   totodata  necesitatea emiterii 

celor 660 de titluri de proprietate. 



                                                                                                   

Doamna consilier  PSD, Iacob Ana – intreaba daca     acesand 

fonduri europene putem emite titluri de proprietate ? 

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian – mentioneaza ca 

P.U.G.-ul nu mai este actualizat de peste 20 de ani, de la an la an il 

prelungim . Solutia ar fi finantarea europeana  sau plata in rate. 

 Referitor la punctul 2 - Proiect de hotarare  privind aprobarea 

modificarii organigramei si statului de functii  pentru Aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau, domnul 

Primar al comunei, Chiru Marius Viorel   -  prezinta prevederile art.610 

si art. 611 din O.U.G. nr.57/2019 - Codul administrativ.  

Acest proiect de hotarare a fost initiat in vederea : 

 stabilirii funcţiei  publice  specifice  de  secretar  general  al  

comunei prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al 

comunei; 

 stabilirii  functiei publice de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul 

profesional principal prin transformarea functiei publice de executie 

vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional superior . 

 
Nefiind discutii referitor la acest proiect de hotarare  se supune la vot 

adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei 

si statului de functii  pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Podgoria, judetul Buzau- proiect ce este aprobat pe articole, fara 

amendamente,  in forma initiata cu 11voturi „pentru”,  0 voturi „ impotriva” 

si 0 voturi „abtinere”. 

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Consiliului local – forma revizuita 

potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

Nefiind discutii referitor la acest proiect de hotarare  se supune la vot 

adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Consiliului local – forma revizuita potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -proiect ce este 

aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 11voturi 

„pentru”,  0 voturi „ impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

4. Proiect de hotarare  privind    validarea mandatului de 

consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Podgoria  al 

domnului PUSCOI NECULAI. 

 Referitor la acest proiect de hotarare, doamna secretar Rapeanu 

Violeta doreste sa faca unele precizari:  



                                                                                                   

In data de 12.09.2019 Partidul National Liberal a depus  la Primaria 

Podgoria adresa nr. 89/11.09.2019 (inregistrata registratura institutiei  

noastre sub nr. 3952/12.09.2019)  prin care   se aduce la cunostinta 

faptul ca Filiala Judeteana a P.N.L.  propune pentru validare pentru 

mandatul de consilier local pe domnul Puscoi Neculai, avand in vedere 

retragerea sustinerii politice a domnului Milea Neculai  precum si Ordinul 

Prefectului nr. 571/10.09.2019 prin care s-a constat incetarea drept a  

madatului de cosnilier local al domnului  MILEA NECULAI  si declararea ca 

vacant  a locului ocupat  de acesta in cadrul Consiliului local Podgoria . 

Cu adresa nr. 11865/10.09.2019 Institutia Prefectului, Judetul 

Buzau -  Serviciul  controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative, 

contencios administrativ, aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile  locale 

– inregistrata la registratura institutiei noastre sub nr. 3970/13.09.2019 -   

a  trasmis Ordinul Prefectului nr. 571/10.09.2019 prin care s-a constat 

incetarea drept a  madatului de cosnilier local al domnului  MILEA NECULAI  

si declararea ca vacant  a locului ocupat  de acesta in cadrul Consiliului 

local Podgoria. 

 Totodata, domnul Milea Neculai a depus la registratura institutiei – 

spre stiinta Consiliului local – certificatul de grefa eliberat de Tribunalul 

Buzau – prin care se certifica inregistrarea  pe rol a dosarului nr. 

1742/114/2019 privind pe reclamantul  MILEA NECULAI, in contradictoriu  

cu INSTITUTIA PREFECTULUI, JUDETUL BUZAU -  avand ca obiect 

anulare act administrariv – respectiv anularea Ordinului Prefectului nr. 

571/10.09.2019 (inregistrat la registratura institutiei noastre sub nr. 

4195/24.09.2019) . 

Ulterior, domnul Milea Neculai a depus la registratura institutiei – 

spre stiinta Consiliului local – certificatul de grefa eliberat de Tribunalul 

Buzau – prin care se certifica: la dosarul nr. 1742/114/2019 privind pe 

reclamantul  MILEA NECULAI, in contradictoriu  cu INSTITUTIA 

PREFECTULUI, JUDETUL BUZAU -  avand ca obiect anulare act 

administariv – respectiv anularea Ordinului Prefectului nr. 571/10.09.2019, 

a  fost depusa cerere  prin care a solicitat suspendarea efectelor Ordinului 

Prefectului nr. 571/10.09.2019 (inregistrat sub nr. 4482/9.10.2019)   

Desi au fost comunicate in termen materialele aflate pe ordinea de zi- 

si s-au putut analiza astfel toate documentele anexate la acest proiect de 

hotarare – dansa considera oportuna invederarea urmatoarelor prevederi 

legale : art. 204 alin. (2) lit. j  din OUG  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ prevede ca : ”Calitatea de consilier local, respectiv cea de 

consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, în următoarele cazuri:… j) pierderea calităţii de membru al 

partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a 

fost ales. 



                                                                                                   

Art. 204 alin. (5)    din OUG  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, prevede ca: Data încetării de drept a mandatului în cazul 

prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul 

local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru 

al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, 

în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată. 

Problema a aparut o data cu intrarea in vigoare a prevederilor Codului 

Administrativ; inainte ca acesta sa fie aplicabil, se aveau in vedere 

prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala si ale 

Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali . Pe vechea legislatie se 

adopta de catre Consiliul local hotarare privind incetarea mandatului de 

consilier local  si ulterioar acesta putea fi contestata. 

In baza prevederilor Codului Administativ, insa s-a emis Ordinul 

Prefectului nr. 571/10.09.2019 prin care s-a constat incetarea de drept a  

madatului de consilier local al domnului  MILEA NECULAI  si declararea ca 

vacant  a locului ocupat  de acesta in cadrul Consiliului local Podgoria. 

In situatia de fata actul contestat de catre domnul Milea Neculai a fost  

Ordinul Prefectului si nu hotărârea forului competent, respectiv  PNL. 

In aceasta sedinta domnii consilieri locali trebuie sa ia act de Ordinul 

Prefectului nr. 571/10.09.2019 si sa ia in discutie proiectul  de hotarare  

privind    validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local 

al comunei Podgoria  al domnului PUSCOI NECULAI. De asemeni, 

invedereaza  domnilor consilieri  si prevederile art. 597 alin. (2) lit. e) 

coroborat cu art. 602 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Referitor la acest punct aflat pe ordinea de zi, domnul Milea Neculai 

doreste sa faca unele precizari si solicita in acest sens permisiunea 

domnului Primar si a domnilor consilieri. 

Nu are nimic impotriva validarii mandatului  domnului Puscoi 

Neculai insa pararea dansului este ca ar trebui sa se astepte decizia 

instantei. In anul 2016, reaminteste domnilor consilieri, ca a fost o situatie 

asemanatoare, iar Instanta  le-a admis cererea, asfel incat  atat dansul cat 

si dl. Ionita Catalin, au revenit in Consiliul local. Totodata, punctual doreste 

sa faca unele precizari: 

1. Hotararea Partidului National Liberal  nu i-a dat dreptul la aparare; 

2. Sunt persoane in acest partid care se cred superioare si care si-au 

permis sa ia decizii netemeinic justificate; 

3. Decizia Partiului National Liberal nu este un act juridic care putea fi  

atacat in instanta.  



                                                                                                   

  Dumnealui a promovat actiune in instanta pentru anularea si 

suspendarea Ordinului  Prefectului nr. 571/2019 si  recomanda sa  se 

asteptate si sa se  amane adoptarea acestui proiect de hotarare. In 

completare  adauga faptul ca la P.N.L.  nu se poate demonstra ca 

dumnealui are adeziune la alt partid si nici nu i-a fost comunicat procesul 

verbal de excludere din partid. In campania electorala pentru alegerile 

europarlamentare dansul a avut niste probleme de sanatate astfel incat  nu 

s-a putut implica atat de mult dar intotdeauna a fost si va fi sustinator al 

acestui partid.  

Domnul primar al comunei, Chiru Marius Viorel – precizeaza ca nu 

are absolut nimic  impotriva  d-lui Puscoi Neculai sau a d-lui Milea 

Neculai. Recunoaste ca  invalidarea mandatului d-lui Milea Neculai si a 

d-lui Ionita la alegerile din 2016 a fost ideea dansului  insa, acum regreta si 

chiar isi cere scuze, chiar daca mai sunt discutii, dumnealui cauta solutii 

pentru comunitate. Dansul considera ca trebuie dus la indeplinire Ordinului 

Prefectului nr. 571/10.09.2019 iar in cazul in care instanta va admite 

cererea d-lui Milea Neculai, vom proceda in consecinta. Roaga domnii 

consilieri sa isi exprime votul  referitor la acest proiect de hotarare  avand 

in vedere  precizarile care au avut loc. 

Domnul  viceprimar al comunei, Iorga Damian – doreste sa se 

analizeze cu atentie prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ( dl. Primar, dansul, d-nii consilieri locali – si mai ales doamna 

secretar). 

Acest Ordin al Prefectului nu a fost adus la cunostinta pana acum, 

desi a constatat ca este emis din luna septembrie a.c. – nu cunoaste din ce 

motiv - insa nu  trebuie comentat, ci trebuie pus in aplicare . 

Din punctul dansului de vedere  cata vreme acest proiect de  

hotarare este avizat de legalitate de catre secretarul comunei, dansul va  fi 

de acord cu adoptarea acestui proiect de hotarare. Indeamna domnii 

consilieri sa voteze cum considera, insa dansul a studiat cu atentie si acest 

proiect de hotarare dar si prevederile Codului Administrativ; in acest mod 

respecta legea, Ordinul Prefectului si  proiectul de hotarare privind 

validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al 

comunei Podgoria  al domnului PUSCOI NECULAI. 

Domnul consilier PSRo, Ionita Catalin – se abtine sa voteze 

adoptarea acestui proiect de hotarare (pe motiv de incertitudine juridica) 

pentru ca si in 2016 a existat o astfel de situatie si pararea dansului este ca 

ar trebui sa se astepte hotararea instantei. Puteau si ei sa faca plangere 

penala in 2016 ... 

Fiind epuizate discutiile  referitoare la acest proiect de hotarare  se 

supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind validarea mandatului 

de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Podgoria  al 



                                                                                                   

domnului PUSCOI NECULAI proiect ce este aprobat pe articole, fara 

amendamente,  in forma initiata cu 10 voturi „pentru”,  0 voturi „ impotriva” 

si 1voturi „abtinere”. 

Este invitat domnul Puscoi Neculai in vederea depunerii juramantului 

(in conformitate cu  prevederile art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ). 

Dupa depunerea juramantului se trece la luarea in discutie a 

punctului 5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Podgoria – octombrie 2019. 

Domnul  viceprimar al comunei, Iorga Damian – s-a alocat 

comunei Podgoria suma de 303 mii lei, fiind distribuiti o parte  pentru plata 

cheltuielilor materiale si alta pentru plata contributiile la stat. Ne era 

necesara aceasta suma, mai ales la fondul de salarii . Suma este foarte mare 

comparativ cu ce s-a repartizat altor  comune. 

Ar dori sa se ia in discutie urmatoarele probleme : 

1. Garda de Mediu a lasat masura sa punem cosuri pentru deseuri si 

sa infiintam seriviciu de salubrizare sau sa incheiem cntract cu o 

firma specializata (aceasta masura a fost dispusa si de A.N.R.S.C. 

dar si de G.N.M.); 

2.  Parohia Plesesti solicita sprijin financiar pentru construirea unei 

camere pentru centrala termica- sunt de acord domnii consilieri cu 

alocarea sumelor necesare in functie de disponibilitatile bugetare;  

3. Manastirea Sfanta Treime  solicita sprijin financiar pentru 

construirea unui foraj de apa- sunt de acord domnii consilieri cu 

alocarea sumelor necesare in functie de disponibilitatile bugetare;   

4. Revine la  problema  ridicata de domnul Primar, Chiru Marius  

cu privire la  punerea in executare  a sentintelor civile nepuse in 

aplicare, care sunt opozabile Comisiei Locale si Comisiei Judetene 

pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra 

terenurilor si fata de care, Comisia Locala  fiind debitorul obligatiei 

de executat, fara de care Comisia Judeteana nu poate pasi la 

indeplinirea  prerogativelor sale.  Este imperativ  necesar sa 

repartizam sume in buget  pentru incheirea unui contract cu o 

firma specializata in masuratori cadastrale, care sa efectueze 

masuratorile pentru punerea in aplicare a zece sentinte 

judecatoresti- sunt de acord domniii consilieri cu alocarea sumelor 

necesare in functie de disponibilitatile bugetare; 

Domnul primar al comunei, Chiru Marius Viorel – precizeaza ca 

urmatoarele proiecte care se vor implementa se vor axa pe satele Oratia si 

Plesesti  



                                                                                                   

6.Proiectul de hotarare privind  desemnarea reprezentatilor Consiliului 

local Podgoria  in  Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Podgoria 

 Se desemneaza dl. Putrezeanu Ciprian si d-na Stefan Gabriela  

pentru a fi reprezentanti  in Consilul de Administratie al Scolii Gimanziale 

Podgoria . 

Se desemneaza dl. Putrezeanu Ciprian  pentru a fi reprezentant  in 

Comisia de evaluare  si asigurarea a calitatii la nivelul  Scolii Gimanziale 

Podgoria . 

Nefiind discutii se supune la vot adoptarea Proiectului de hotarare 

privind  desemnarea reprezentatilor Consiliului local Podgoria  in  Consiliul 

de Administratie al Scolii Gimnaziale Podgoria proiect ce este aprobat pe 

articole, fara amendamente,  cu 12  voturi „pentru”,  0 voturi „ impotriva” si 

0 voturi „abtinere”. 

7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  al 

consiliului Local Podgoria , pentru perioada noiembrie 2019- ianuarie 2020; 

Se propune ca presedinte de sedinta in ordine alfabetica, urmatorul  

consilier local – dl. Ciui Cosmin.  

Nefiind discutii se supune la vot adoptarea Proiectului de hotarare 

privind  alegerea presedintelui de sedinta  al consiliului Local Podgoria, 

pentru perioada noiembrie 2019- ianuarie 2020, in persoana d-lui CIUI 

COSMIN, proiect ce este aprobat  cu 12  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 

31.10.2019, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 

         Cerchiaza Vasilica                                Secretar, 

  Rapeanu Violeta 


