
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 30 aprilie  2020 

Astăzi 30 aprilie 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. 63 din 24.04.2020  

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 (domnul consilier local Leica Petrica  – este 
invoit).  

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 31.03.2020.   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 31.03.2020, 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 31.01.2020, ordine de zi ce cuprinde : 

 
Adoptarea proiectului de hotarare privind  aprobarea rectificarii  

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

2020     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.   
Ordinea de zi a acestei sedinte se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

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

Discutii :  

Referitor la proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de 
astazi,  domnul primar al comunei, Chiru Marius  - precizeaza ca suma 

de 15 000lei a fost alocata comunei noastre  in baza   Decretului 
Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, stare de urgenta prelungita prin Decretul 
Presedintelui Romaniei nr. 240/2020, prin Hotararea Consiliului Judetean 
nr. 70/15.04.2020 privind repartizarea unor sume din fondurl de rezerva al 

bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2020 unitatilor administrative  
teritoriale din judetul Buzau in vederea prevenirii si combaterii Covid -19. 

S-a alocat aceeasi suma tutur U.A.T. – urilor din judetul Buzau . 
De asemenea de la Colegiul Medicilor s-au primit masti, care au fost 

repartizate  catre CMI dr Ciui Cosmin in vederea distribuirii acestora catre 

persoanele varstnice, defavorizate.Se vor mai achizitiona si altele si vor fi 
distribuite prin angajatii primariei. 

Domnul consilier PSD Ciui  Cosmin, referitor la noul virus COVID 

-19,  la momentul actual inregistram  persoane care au venit din 
strainatate sau care au intrat in contact cu cei veniti, aflate in izolare/ 

autoizolare, care nu manifesta nici un simptom. 
In zona noastra nu au fost probleme dar este bine sa fim precauti.   
 

 Fiind epuizate discutiile  referitoare la acest proiect  de hotarare, se 
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului 
local pe luna aprilie  

- proiect ce 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 este implicat in  implementarea a doua proiecte finantate din 
fonduri  guvernamentale respectiv , Infiintarea unui foraj de apa  la nivelul 
satului Plesesti si Reabilitarea drumului comunal DC 120 

Pogoria-Plesesti(aici sunt 22 km-nu stie daca va reusi sa obtina finantare 
pentru intreg drumul, dar poate va obtine  macar pentru 10 km). 

De asemeni a facut noi demersuri pentru continuarea lucrarilor la 

Canalizare- demersuri care spera sa se concretizeze. 



                                                                                                   

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   
 

 

 


