
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 18 februarie 2020 

Astăzi 18 februarie 2020, 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. 35 din 12.02.2020.  

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( domnii 
consilieri Leica Petrica si Gheorghe Aurelian – sunt invoiti). 

 

 La şedinţă de astazi mai participă: viceprimarul comunei Podgoria – dl. Iorga 
Damian, secretarul comunei Podgoria- dna Rapeanu Violeta, doamna Stefan Mioara – 
inspector la compartimentul Buget – Finante .  

In conformitate cu prevederile  art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, domnul  consilier local, Iorga Damian, presedinte de sedinta, asigura 
conducerea  lucrărilor şedinţelor ordinare pentru sedinta ordinara de astazi.  

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 
ianuarie 2020 . 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 30.01.2020 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 18.02.2020, ordine 
de zi ce cuprinde : 

-Proiect de hotarare privind aprobarea   contului de inchidere a exercitiului  
financiar   pe anul 2019              

 initiator – Chiru Marius – primarul comunei  



                                                                                                   

-Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe 
anul 2020 

initiator – 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 :  

 1.Referitor la primul punct de pe  ordinea de zi doamna contabil, Stefan Mioara 

da citire si prezinta detaliat raportul sau privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 

2019. 

 Referitor la acest punct nu sunt discutii, se intelege imperativitatea adoptarii 

acestui proiect de hotarare, astfel incat se supune la vot adoptarea  proiectului de 

hotarare  pentru aprobarea   contului de inchidere a exercitiului  financiar   

pe anul 2019  -proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma 

initiata cu 11 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe 
anul 2020 
 Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, doamna contabil, Stefan Mioara da 
citire si prezinta detaliat raportul de sustinere al acestui proiect de hotarare  

„Bugetul anului 2020 este in suma de 9805.65 mii lei la partea de venituri si in 

suma de 9805.65 mii lei la partea de cheltuieli. 

Structura veniturilor este următoarea :  

 Mii lei 
Impozit pe venit din transferul proprietăţilor 

imobiliare 
2.55 

Cote defalcate din impozitul pe venit 441.00 
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 

venit 
394.00 

Sume repartizate din fondul la disp Consiliului 
Judeţean 

285.00 

Impozit pe clădiri persoane fizice 125.06 
Impozit pe clădiri persoane juridice 28.09 

Impozit teren persoane fizice 162.15 
Impozit teren pers juridice 6.98 
Impozit pe teren extravilan 214.43 

Alte impozite si taxe pe proprietate 3.05 
Impozite mijloace transport pers fizice 101.15 

Impozitul pe mijloace transport persoane juridice  3.77 mii lei  

Taxe si tarife autorizaţii funcţionare 0.19 mii lei 

Alte impozite si taxe 267.00 mii lei 

Venituri din amenzi 27.58 mii lei 

Subvenţii pt acordarea ajutorului de căldura 20.00 mii lei 

Subvenţii din bugetul de stat pt finanţarea sanatatii 68.00 mii lei 

Subvenţii primite pt Finanţarea proiectelor din PNDL 585.00 mii lei 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale sutinerii 

derulării proiectelor 583.39 mii lei 



                                                                                                   

Sume alocate din bugetul   AFIR pt sustinereadin PNDR  53.99 mii lei 

Prefinantare Fondul Social European 3904.16 mii lei 

Sume primite din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 284.12 mii lei 

Sume defalcate din tva pt finanţarea cheltuielilor descentralizate 487.00 mii lei 

Sume defalcate din tva pt echilibrarea bugetelor locale 1758.00 mii lei 

 
 

Total general venituri  9805.65 
 
 

Structura cheltuielilor: 
 
 

* Administratie  locala cap 51 ■   4435.70 mii lei 

Personal -        1289.69. mii lei( salarii,consilieri,contributii stat) 

Bunuri si servicii - 594.00 mii lei (furnituri birou,materiale curăţenie, 

iluminat,carburanti,piese schimb ,posta, tvsat,bmateriale cu caracter funcţional, 

bunuri si servicii,transport prin asociaţia ATRAS,contractul incheiat cu Asociaţia 

Comunelor pt personalul angajat prin ACOR,obiecte inventar,protectia 

muncii,pregatire profesionala) 

Proiecte cu finanţare din fonduri externe-(Comunitatea se dezvolta- O ŞANSA 

PENTRU PODGORIA) -2552.01 mii lei contribuţia proprie din aceasta suma fiind de 

190.00 mii lei 

* Tranzacţii privind datoria publica cap 55   -  16.00 mii lei( plata dobânzii aferente 

imprumutului efectuat in anul 2015 de la Ministerul Finanţelor. 

*Invatamant cap 65    = 2436.53 mii lei 

Bunuri si servicii - 

Transport-   30.00 mii lei  

Alte cheltuiei in domeniul învăţământului -  307.00 mii lei din care: Grădiniţa Podgoria 

290.00 mii lei,suma ce trebuie plătita ,deoarece contractul investiţiei se încheie anul 

acesta; 17.00 lei sunt sume alocate pt tichetele de grădiniţa iar 4.00 mii lei pentru copii 

cu probleme . 

Sume primite si utilizate pe proiectul – O şansa pt Podgoria- 2125.53 mii lei 

*Sănătate cap 66 - 75.00 mii lei 

Personal - 68.00 mii lei fiind angajat un asistent comunitar ,sumele fiind primite ca 

subvenţii de la Direcţia de Sănătate 

*Cultura cap 67. - 129.500 mii 

Personal- 53.50 mii lei 

Bunuri si servicii -sport - 25.00 lei -religie -51.00  
Asistenta sociala cap 68 - 499 .00 mii lei  
Personal- 291.00 mii lei 



                                                                                                   

Indemnizaţii pers handicap-123.00 mii lei  
Ajutoare sociale pentru căldura - 72.00 mii lei  
Ajutoare sociale inmormantare - 13.00 mii lei 
Servicii se dezvoltare publica locala cap 70 - 1100.92 mii lei 
Bunuri si servicii- 609.00 mii lei 
Proiecte cu finanţare externa( Iluminat public) -375.62 mii  
 Cheltuieli de capital-116.30 mii lei- cofinantare apa- 76.30mii  
intocmire studiu fezabilitate Reţea alimentare apa Plesesti -40.00 mii lei 
* Drumuri si poduri cap 84 -915 .00 mii lei 
Bunuri si servicii - 250.00 mii lei 
Chetuieli de capital - 625.00 mii lei, din care -40.00 lei întocmire studiu fezabilitate 
drum Podgoria 
- 585.00 mii lei suma ce trebuie achitata pt drum DC l48 
Ramburasare imprumut din 2015- 40.00 mii lei 
 
* alte acţiuni economice-130.00 mii lei. 
Total general cheltuieli = 9805.65 mii lei 
Din datele prezentate mai sus,rezulta ca bugetul anului 2020 este un buget in suma 
mare datorita fondurilor obţinute prin PNDL , din fonduri europene pt proiectul 
Comunitatea se dezvolta- O şansa pentru Podgoria si pentru - Reţea iluminat public . 

Bugetul anului 2020 fara sumele susmenţionate este un buget mulţumitor, numai ca 

avem bunuri si servicii pe care trebuie sa le achitam (lucrări investiţii la grădiniţa 

Podgoria, alimentare apa, canalizare, dezapeziri pe anii din urma),datorii către bugetul 

de stat la 31.12.2019-55.00 mii lei .Asiguram prin bugetul prezentat cheltuielile de 

personal, cheltuielile cu bunurile si serviciile pe anul in curs,întocmirea a doua studii de 

fezabilitate pentru lucrări de investiţii.” 

De asemenea, doamna contabil apreciaza ca trebuie avute in vedere pentru anul 2020 

sumele necesare desfasurarii alegerilor locale. 

Referitor la acest proiect de hotarare domnul consilier PSD, viceprimarul comunei, 

Iorga Damian, considera ca  ar fi fost bine daca s-ar fi prins sume in buget pentru   

incheierea unui contract intre medicul de familie si institutiile de invatamant.  

Domnul consilier PSD Ciui Cosmin, doreste sa stie cum este bugetul anului 2020 

fata de cel al anului 2019? 

Doamna contabil, Stefan Mioara, ii raspunde acestuia ca bugetul anului 2020 este 

mai mare fata de cel al anului 2019, desi pe hartie pare mai mic, acesta se datoreaza 

faptului ca 70 miliarde lei vechi pe PNDL, nu se mai inregistreaza.  

Referitor la salarizarea asistentilor personali doamna Stefan Mioara apreciaza ca 

sumele alocate in buget au fost repartizate pentru toate cele 4 trimestre insa exista 

posibilitatea ca intr o luna sa ramanem fara fondurile necesare. 

Referitor la suma stabilita in buget  la capitolul „Cultura” doamna consilier PSD, 

Stefan Gabriela,  intreaba daca suma alocata Parohiei Plesesti la sfarsitul anului 2019 

mai este valabila.A fost depusa si discutata cererea Parohiei Plesesti- prin preot Alexe 

Madalin-  care solicita sprijin in vederea construirii  unei camere pentru centrala 

termica.  

Domnul consilier PSD, viceprimarul comunei, Iorga Damian precizeaza ca in ultimii 

8 ani s-au alocat sume pentru toate bisericile si manastirea de pe raza comunei noastre, 

mai putin pentru Parohia Plesesti. 

Domnul consilier PNL, Puscoi Neculai  considera ca preotul de la Tigoiu il poate 

indruma pe cel de la Plesesti, in senul de a-i spune ce pasi trebuie sa urmeze pentru a 

putea construi acea cladire necesara bisericii din satul Plesesti, daca acesta ii va cere 



                                                                                                   

sprijinul; considera totusi si o mica contributie din partea locuitorilor satului Plesesti va 

fi de bun augur. 

Domnul consilier PSD, viceprimarul comunei, Iorga Damian – doreste sa puna in 

discutie obligativitatea finalizarii inventarierii terenurilor in coformitate cu Legea 

165/2013 dar si intocmirea amenajamentului pastoral. 

Fara finalizarea Legii nr. 165 /2013 nu poate fi intocmit amenajamentul pastoral. 

Domnul consilier PSRo Ionita Catalin – adreseaza intrebarea :avand in vedere faptul 

ca bugetul anului 2020 este mai mic, inseamna ca  proiecte incluse in vederea 

implementarii nu sunt pentru anul 2020? Nici pe linie de mediu si nici pentru cadastrul 

general nu a gasit nimic prioritar in bugetul pe anul 2020.Oare nu se are in vedere 

implementarea unor astfel de proiecte in anul 2020; sunt extrem de necesare, totusi. 

Domnul consilier PSD, Pricopi Ionut – intreaba daca se are in vedere si o aductiune 

de gaze pentru comuna Podgoria  

Domnul consilier PSD, viceprimarul comunei, Iorga Damian – ii raspunde d-lui 

Ionita Catalin ca pentru mediu se are in vederea aderarea la o asociatie de dezvoltare 

intercomunitara din care face parte si comuna Boldu, iar domnului Pricopi Ionut ca deja 

comuna Podgoria face parte din ADI PROGAZ BUZAU si ca facem demersuri in acest 

sens. 

Doamna consilier PSD Stefan Gabriela  reia in discutie  stabilirea unei sume pentru 

Parohi Plesesti; considera ca este  o parohie saraca si ar fi bine daca intreaga suma de 

500 mii ar s-ar aloca in acest an pentru Plesesti. 

Domnul consilier PSRo Ionita Catalin propune sa fie invitati toti preotii la o sedinta   

si sa se stabileasca de comun acord modul de distribuire a sumelor. 

Domnul consilier PSD, viceprimarul comunei, Iorga Damian precizeaza ca 

prioritatea nr .1 pentru toate parohiile noastre a fost dobandirea actelor de proprietate – 

prin actiuni in instanta, uzucapiuni – iar noi ca si autoritate locala i-am sprijinit in acest 

sens. 

Se stabileste ca suma de 50 mii lei sa fie utilizata la capitolul Cultura si la o sedinta 

viitoare, la care va participa si domnul primar, sa fie invitati toti preotii de pe raza 

comunei si sa se stabiliesca impartirea acestor sume. 

 

Fiind epuizate discutiile referitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se supune 

la vot adoptarea  proiectului de hotarare  pentru aprobarea   bugetului   

-proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 9 

voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 2 voturi „abtinere”- domnul Ciui Cosmin 

si domnul  Mihai Costin . 

 

 Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de sedinta, 
Iorga Damian declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Podgoria, judetul Buzau, din data de 18.02.2020, multumind tuturor celor prezenti 
pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta,            

Iorga Damian                   Secretar  general, 

  Rapeanu Violeta 


