
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 31 martie 2020 

Astăzi 31 martie  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. 51 din 25.03.2020.  

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 de catre domnul Primar al comunei – fiind plecat in strainatate. 
Acesta nu s-a putut intoarce in tara din cauza pandemiei instalate atat la 

nivel nationl cat si international). 

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 – lipseste, fiind plecat la 

GAL – Focsani, pentru verificarea documentatiei “Imbunatatirea sigurantei  

publice prin modernizarea retelelor de iluminat public cu eficienta 

energetica ridicata, prin tehnologii noi LED in comuna Podgoria, judetul 
Buzau  -proiect finantat prin A.F.I.R. 

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 18 februarie 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 18.02.2020, 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 infiintarea Serviciului voluntar 
pentru Situatii de Urgenta, tip V1, la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau  
     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 viceprimar al comunei, Iorga Damian   precizeaza ca 

acest proiect de hotarare ar fi trebuit pus in discutie pana la finele anului 
2019. Comuna Podgoria se incadreaza la prevederile art. 21 ale  Ordinului  
nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea  şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă, in sensul ca:…” Prin excepţie de la art. 19, în cazul 
unităţilor administrativ - teritoriale amplasate la o distanţă mai mică de 20 km 
faţă de localitatea unde funcţionează subunităţi din cadrul serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care au în dotare minimum două 
autospeciale de stingere cu apă şi spumă, indiferent de numărul de 
gospodării şi/sau clădiri de locuit colective avute în evidenţă, consiliile locale 
au obligaţia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1”. 

 In conformitate cu prevederile legale mentionate anterior, unitatea 
administrativ teritoriala – comuna Podgoria  se incadreaza la înființarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, tip V1, 

Comuna Podgoria este invecinata cu municipiul Rm Sarat, care are in 
structura sa, Detasament de Pompieri, situatie benefica pentru unitatea 

noastra administrativ – teritoriala.  

Este de acord cu adoptarea acestui proiect de hotarare si spera sa fie 
pus in aplicare cat mai curand.  

 



                                                                                                   

 Fiind epuizate discutiile  referitoare la acest proiect  de 
hotarare, se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare  

- 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 viceprimar al comunei , Iorga 
Damian precizeaza ca la nivelul comunei noastre, pana la acest moment nu 

au existat probleme legate de noul virus COVID -19,  la momentul actual 
inregistrand un  numar de 21 de 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. 
 Personalul institutiei si-a desfasurat activitatea in conditii stricte de 

igiena, dar cu respectarea programului de lucru ca si pana acum. 
Se fac raportari zilnic la ISU Buzau, DSP, Institutia Prefectului, cu 

privire la persoanele aflate in izolare/ autorizolare; asistentul medical 

comunitar monitorizeaza  si consiliaza telefonic persoanele mentionate 
anterior. De asemeni, apreciaza colaborarea angajatilor  institutiei noastre 

cu dl. dr. Ciui Cosmin . 
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 
31.03.2020, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 
 

Presedinte de sedinta,      
 
Iorga Damian      

 
      Secretar general,  
 

      Rapeanu Violeta   
 

 

 


