
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 29 MAI 2020 

Astăzi 29 MAI  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.  74 din 22.05.2020  

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 12 consilieri locali . 

Sedinta de astazi are loc cu respectarea normelor impuse de Decretul 

Presedintelui  Romaniei nr. 195/2020 precum si Ordonantele Militare nr. 
1-3 /2020, legate de prevenirea raspandirii  si infectarii cu Covid -19, in 
sensul ca tot cei care participa la sedinta de astazi sunt dotati cu masti si 

manusi si pastreaza o distanta minima de 1,50 m intre fiecare persoana.  

 La şedinţă de astazi mai participă: viceprimarul comunei Podgoria – 

dl. Iorga Damian, secretarul comunei Podgoria- dna Rapeanu Violeta. 
Domnul Primar al comunei Podgoria, Chiru Marius . 

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 pe perioada 
martie – mai 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 30.04.2020.   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 30.04.2020, în urma votului, acesta este 

aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă 
cu 12 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 30.05.2020, ordine de zi ce cuprinde : 
 

A.Adoptarea proiectului de hotarare privind  aprobarea rectificarii  

bugetului local de venituri si cheltuieli  al  comunei Podgoria –  luna MAI 

2020     initiator – Chiru Marius – primarul comunei  

B.Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 

2009”la care  comuna Podgoria este membru asociat 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei 

In conformitate cu prevederile art. 135 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,domnul Primar al comunei doreste suplimentarea 

ordinii de zi cu inca doua proiecte de hotarare : 

C.Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea “Presedintelui de 

sedinta“  al Consiliului Local Podgoria  pentru o perioada de trei luni 

(IUNIE-AUGUST 2020) 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei 

D.Adoptarea proiectului de hotarare privind acordarea unui premiu  in 

suma  de 500 lei  doamnei  VISAN DOBRITA, domiciliata in satul Cotatcu, 

comuna Podgoria,   care a implinit  varsta de 100 ani la data de 22.04.1920 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei 

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica . 
Fiind indeplinite conditiille prevazute de art. 135 alin.(2)din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, se supune la vot adoptarea Ordinii de 
zi a acestei sedinte, care se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

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

Discutii :  

Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv la proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli  al  
comunei Podgoria –  luna MAI 2020, domnul Primar  Chiru Marius face 

precizarea ca acest proiect de hotarare a fost initiat avand in vedere adresa 
nr. 32104/30.04.2020 a Directiei Generale a Finantelor Publice Galati – 
AJFB – Buzau . In acest sens, doamna Stefan Mioara – contabilul institutiei 

– a intocmit raportul de sustinere al acestui proiect de hotarare.   
Nefiind discutii referitoare la acest proiect de hotarare,   se supune la 

vot adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 



                                                                                                   

luna MAI 2020- - proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in 

forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi 

„abtinere”. 

Referitor la adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009”  la care  comuna Podgoria este membru 
asociat – domnul Primar al comunei Podgoria, Chiru Marius  face 
urmatoarele precizari: 

 
-aceasta asociatie s-a constituit in vederea implementarii unor 

strategii in domeniul deseurilor  in judetul Buzau. In urmatorii ani speram 

ca se vor implementa  masurile in vederea colectarii selective. Ca si U.A.T. 
facem parte din acest A.D.I. dar si din Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” . 

Domnul consilier PSRO – Ionita Catalin – doreste sa adreseze 
urmatoarea intrebare: - pentru comuna noastra acest proiect implica si 

renovarea rampelor de gunoi? Aestea se vor inchide, se vor ecologiza? 
Domnul Primar al comunei Podgoria, Chiru Marius - ii raspunde 

acestuia ca aceste rampe de gunoi sunt cu caracter provizoriu. Da, se vor 

face lucrari de ecologizare, se vor inchide pe viitor,  dar costurile vor fi 
foarte mari.  

Domnul consilier PSRO – Ionita Catalin – face precizarea ca a 

participat la Buzau la cateva instruiri pe linie de mediu. Din ce s-a discutat 

acolo, se vor implementa niste programe privind arderile  deseurilor in 

vederea producerii biomasei.  

Domnul Primar al comunei Podgoria, Chiru Marius   ii raspunde 

acestuia ca in zona Brasovului, a Sibiului, s-au implementat deja astfel de 

programe. Sa speram ca va urma si judetul Buzau .  

Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare privind 

aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009”la care  comuna Podgoria este membru 

asociat – acesta se supune la vot si  este  aprobat pe articole, fara 

amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” 

si 0 voturi „abtinere”. 

Referitor la adoptarea  proiectului de hotarare privind alegerea 

“Presedintelui de sedinta“  al Consiliului Local Podgoria  pentru o perioada 

de trei luni (IUNIE-AUGUST 2020) acesta este  aprobat pe articole, fara 

amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” 

si 0 voturi „abtinere”- presedinte de sedinta fiind doamna IACOB ANA- 

VIORICA . 

Referitor la adoptarea  proiectului de hotarare privind acordarea unui 

premiu  in suma  de 500 lei  doamnei  VISAN DOBRITA, domiciliata in satul 

Cotatcu, comuna Podgoria,   care a implinit  varsta de 100 ani la data de 

22.04.1920 -acesta este  aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma 

initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 



                                                                                                   

In incheierea sedintei, domnul primar al comunei, Chiru Marius  

precizeaza ca a  purtat discutii la nivel central cu privire la implementarea 

unui nou proiect pentru comuna Podgoria, ce vizeaza asfaltarea drumului 

comunal DC 120 Rm – Sarat – Plesesti, pentru o distanta de 22 km si nu se 

vor putea aloca sume decat pentru o parte din acest drum comunal, 

respectiv 10 km. In atare situatie( in urma discutiilor purtate cu dl. 

viceprimar si cu d-na contabil vom incerca sa reparam drumul de pe deal, 

din satul Plesesti cu fonduri proprii, iar drumul de la intrarea in comuna 

pana la punctul “la Pini” sa–l reabilitam prin fonduri guvernamentale. 

Intreaga documentatie se va depune si ulterior se va primi finantarea. 

Costul estimativ al astfalatii unui kilomettru de drum este de 400 000 de lei 

( din care: 110 000 lei  reprezinta construirea santului, 100 000 lei 

reprezinta tasarea si 100 000 turnarea  covorului asfaltic).  

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian – precizeaza ca invetitiile 

mentionate de catre domnul Primar sunt utile si extrem de importante 

pentru dezvoltarea comunei . 

Domnul primar al comunei, Chiru Marius  - pentru mandatul urmator 

prioritatea va fi : 

- Reabilitarea DC 120 Rm sarat – Plesesti  

- Infiintarea unui foraj de apa in satul Plesesti  

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 

30.04.2020, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 
Presedinte de sedinta,      

 
Iorga Damian      
 

      Secretar general,  
 

      Rapeanu Violeta   


