
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 23 decembrie 2019 - 

Astăzi 23.12.2019, 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. 257 din 13.12.2019.  

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. 

 

 La şedinţă de astazi mai participă: siceprimarul comunei Podgoria – 
dl. Iorga Damian, secretarul comunei Podgoria- dna Rapeanu Violeta  . 

In conformitate cu prevederile  art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, domnul  consilier local, Ciui Cosmin, presedinte de 

sedinta, asigura conducerea  lucrărilor şedinţelor ordinare pe perioada 
noiembrie 2019 – ianuarie 2020 .  

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 29.11.2019. 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 29.11.2019, 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 23.12.2019, ordine de zi ce cuprinde : 

 

 Proiect de hotarare privind Stabilirea impozitelor si taxelor    locale 
pentru anul fiscal 2020 la nivelul comunei Podgoria; 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  

 Proiect de hotarare privind Rectificarea bugetului local al comunei 
Podgoria – pe  luna decembrie  2019; 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

 Proiect de hotarare privind Aprobarea documentatiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal  in scopul : „CONSTRUIRE HALA METALICA CU 
DESTINATIA SERVICE-AUTO, COMUNA PODGORIA”beneficiar: S.C. LIV 
DAL DEZMEMBRARI AUTO S.R.L.   pentru suprafata de teren de 
10000 mp din suprafata totala de 16238 mp, nr. cadastral 20593, 
tarlaua 97, parcela 2653 comuna Podgoria, judetul Buzau; 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

 Proiect de hotarare privind Nominalizarea de catre consiliul local, a 
persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de 
evaluare a performantelor profesionale  ale secretarului general al 
unitatii administrativ-teritoriale 

     initiator – 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 – in calitate de initiator al proiectelor de 

hotarare,  doreste sa suplimenteze ordinea de zi cu inca doua proiecte de 

hotarare, astfel: 

 Proiect de hotarare privind privind aprobarea Planului anual de actiune 
privind serviciile sociale stabilit la nivelul comunei Podgoria, judetul 
Buzau 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

 Proiect de hotarare privind privind stabilirea unor masuri organizatorice 
si de functionare in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a 
Transportului Public din Rm Sarat,  precum si aprobarea 
Randamentului financiar al traseului de transport calatori Rm Sarat 
–Podgoria pentru anul 2020 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 
 

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 :  



                                                                                                   

1.Referitor la primul punct de pe  ordinea de zi privind stabilirea 

impozitelor si taxelor    locale pentru anul fiscal 2020 la nivelul 

comunei Podgoria domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian - 

doreste sa precizeze ca pentru anul fiscal 2020 se va mentine acelasi nivel al 

impozitelor si taxelor locale. Va fi nevoie de un grad ridicat de colectare a 

taxelor si impozitelor pentru ca avem  proiecte in implementare si partea de 

cofinantare va trebui acoperita din bugetul local. 

 Fiind epuizate discutiile  referitoare la acest proiect  de 

hotarare, se supune la vot adoptarea  proiectului de hotarare privind  

stabilirea impozitelor si taxelor    locale pentru anul fiscal 2020 la 

nivelul comunei Podgoria - proiect ce este aprobat pe articole, fara 

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

„impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

2. Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului local al 

comunei Podgoria – pe  luna decembrie  2019 

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian considera ca era nevoie de 

mai   multi bani dar si suma de 72 mii lei este binevenita. Alocarea acestor 

sume a impus o  activitate mai ampla din partea Compartimentului Buget 

Finante – a doamnei inspector, Stefan Mioara. Aceste sume au fost alocate 

de noul Guvern si din sumele cu care s-a rectificat bugetul local se vor face 

plati pentru plata constributiilor la Stat dar si pentru a se mai achita din 

datorii. 

Domnul consilier PNL, Puscoi Neculai – doreste sa stie daca s-a 

incheiat conctractul pentru deszapezire 

  Domnul  consilier PSD, Ciui Cosmin,  ar dori sa stie se sume s-au 

achitat pentru deszapezire pana la acest moment.  

Le raspunde domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian  care 

precizeaza ca va discuta cu doamna Stefan Mioara si le va da un raspuns 

sigur la urmatoarea sedinta.   

Fiind epuizate discutiile  referitoare la acest proiect  de hotarare, 

se supune la vot adoptarea proiectului  de hotarare privind 

rectificarea bugetului local al comunei Podgoria – pe  luna decembrie  

2019- proiect ce este aprobat cu modificari pe baza raportului 

doamnei Stefan Mioara,  cu 13 voturi „pentru”,  0 voturi „ impotriva” 

si 0 voturi „abtinere”. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal  in scopul : „CONSTRUIRE HALA 

METALICA CU DESTINATIA SERVICE-AUTO, COMUNA 
PODGORIA”beneficiar: S.C. LIV DAL DEZMEMBRARI AUTO S.R.L.   
pentru suprafata de teren de 10000 mp din suprafata totala de 



                                                                                                   

16238 mp, nr. cadastral 20593, tarlaua 97, parcela 2653 comuna 
Podgoria, judetul Buzau; 

 

Doamna consilier PSD, Cercheaza Vasilica  - doreste  sa afle in ce 

zona se afla acest teren . 

Ii raspunde domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian  ca acest 

teren se afla in punctul Izlaz, langa Filipciuc Dragalina, pe E85. Au existat 

unele disensiuni   cu aceasta societate in legatura cu un drum pe care 

acestia il inchisese dar s-a solutionat. Au primit amenda si a existat si un 

dosar  penal. Pentru a intra in legalitate acestia trebuie sa plateasca 

impozitul pe ultimii 5 ani.  

  Fiind epuizate discutiile  referitoare la acest proiect  de 

hotarare, se supune la vot adoptarea proiectului  de hotarare privind 

aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  in 

scopul : „CONSTRUIRE HALA METALICA CU DESTINATIA 

SERVICE-AUTO, COMUNA PODGORIA”beneficiar: S.C. LIV DAL 

DEZMEMBRARI AUTO S.R.L.   pentru suprafata de teren de 10000 mp 

din suprafata totala de 16238 mp, nr. cadastral 20593, tarlaua 97, 

parcela 2653 comuna Podgoria, judetul Buzau- proiect ce este aprobat 

pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 13 voturi 

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

4.Proiect de hotarare privind nominalizarea de catre consiliul 

local, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul 
comisiei de evaluare a performantelor profesionale  ale secretarului 
general al unitatii administrativ-teritoriale. 

 
 Nefiind discutii referitoare la acest proiect  de hotarare, se 

supune la vot adoptarea proiectului  de hotarare privind 
nominalizarea de catre consiliul local, a persoanelor care vor avea 
calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a 

performantelor profesionale  ale secretarului general al unitatii 
administrativ-teritoriale  - proiect ce este aprobat pe articole, fara 

amendamente,  in forma initiata cu 13 voturi „pentru”,  0 voturi 
„impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

 
5.Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului anual de 

actiune privind serviciile sociale stabilit la nivelul comunei Podgoria, 

judetul Buzau. 

Referitor la acest proiect de hotarare, doamna secretar general, 
Rapeanu Violeta, precizeaza ca   a fost initiat pentru ducerea la indeplinire 
a masurilor  dispuse prin procesul verbal de control nr. 9581/26.06.2019 
al AJPIS Buzau. Acest Plan anual de acţiune urmăreşte dezvoltarea 
serviciilor in domeniul asistentei sociale  precum şi crearea altora noi, 
pentru acoperirea unor cerinţe tot mai crescânde, pe fondul accentuării 
gradului de sărăcie. 

 



                                                                                                   

 Nefiind discutii referitoare la acest proiect  de hotarare, se 
supune la vot adoptarea proiectului  de hotarare privind aprobarea 

Planului anual de actiune privind serviciile sociale stabilit la nivelul 
comunei Podgoria, judetul Buzau - proiect ce este aprobat pe articole, 
fara amendamente,  in forma initiata cu 13 voturi „pentru”,  0 

voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 
6.Proiect de hotarare privind privind stabilirea unor masuri 

organizatorice si de functionare in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara a Transportului Public din Rm Sarat,  precum si 
aprobarea Randamentului financiar al traseului de transport calatori 

Rm Sarat –Podgoria pentru anul 2020. 

Acest proiect de hotarare a fost initiat avand in vedere: 

 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 
Public din Rm Sarat nr. 702/12.12.2019; 

 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 
Public din Rm Sarat nr.1601/12.12.2019; 

 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 
Public din Rm Sarat nr.1547/29.11.2019 

 
Nefiind discutii referitoare la acest proiect  de hotarare, se 

supune la vot adoptarea proiectului  de hotarare privind stabilirea 

unor masuri organizatorice si de functionare in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Rm Sarat,  

precum si aprobarea Randamentului financiar al traseului de 
transport calatori Rm Sarat –Podgoria pentru anul 2020- proiect ce 
este aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 13 

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

 

Discutii: 

 Se ia in discutie adresa nr.780/ 17.12.2019 a SC ACVATERM SA prin 

care se solicita  prelungirea contractului de inchiriere pentru 

autospeciala marca MERCEDEZ BENZ ATEGO.  

Se aproba aceasta cerere  cu 13 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” 

si 0 voturi „abtinere”. 
 

 Se ia in discutie adresa nr.779/ 17.12.2019 a SC ACVATERM SA. 

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian -  precizeaza ca la 

ultimele  trei controale ale Garzii de Mediu i-a tot rugat si a  promis ca vom 

infiinta serviciul de salubrizare insa din toate discutiile purtate cu alti 

primari care au infiintat astfel de servicii – acestea au intrat in insolventa. 

Se impune autofinantarea si asa cum rezulta si din adresa SC 

ACVATERM, putem prin achizitie directa, sa incheiem contract cu aceasta 

societate- avand preturi mai acceptabile- deoarece RER –ul are  taxele 

foarte mari.  



                                                                                                   

Aceasta societate a venit cu cerere de principiu, pentru a putea fi 

discutata in Consiliului local. Pe viitor se doreste infiintarea unui G.A.L. si 

achizitionarea  unui utilaj care sa deserveasca acest serviciu  de 

salubritate. Putem incheia contract pe o perioada de 1 an de zile, dar pe 

G.A.L. se pot obtine fonduri. Consiliul local Boldu si Rimnicelu si-a  dat 

deja acordul de principiu.  

 

Domnii consilieri sunt de acord de principiu cu cererea SC ACVATERM, 

urmand a discuta apoi pe date concrete (se voteaza cu 13 voturi pentru, 0 

avtnerei, 0 impotriva).   

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 

sedinta, Ciui Cosmin, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 

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

23.12.2019, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 

         Ciui Cosmin                                 Secretar  general, 

  Rapeanu Violeta 


