
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta de indata din 7 ianuarie 2020- 

Astăzi, 7 ianuarie 2020, Consiliul Local al comunei Podgoria, 
judeţul Buzau,  s-a intrunit în şedinţa de indata, sedinta fiind convocată 

conform prevederilor art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, de către Primarul Comunei Podgoria, dl. Chiru 

Marius-Viorel, prin Dispoziţia nr. 1 din 6.01.2020.  

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 13 consilieri locali. 

 

 La şedinţă de astazi 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, Ciui Cosmin, presedinte de 
sedinta, asigura conducerea  lucrărilor şedinţelor ordinare pentru sedinta 
de indata  de astazi. 

 
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 7.01.2020,in conformitate cu prevederile art. 135 alin.(7)din OUG  
nr. 57/2019privind Codul Administrativ, ordine de zi ce cuprinde : 

 
-Proiect de hotarare privind aprobarea definitiva a deficitului sectiunii 

de dezvoltare  pe anul 2019 
 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 . 

 
Discutii :  



                                                                                                   

Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, doamna contabil, Stefan 
Mioara da citire si prezinta detaliat raportul sau privind aprobarea definitiva 

a deficitului sectiunii de dezvltare  pe anul 2019. 

 
 Nefiind discutii cu privire la acest proiect de hotarare, intrucat 

doamna contabil a explicat necesitatea adoptarii acestuia, se supune la vot 
adoptarea  proiectului de hotarare  pentru aprobarea definitiva a 

deficitului sectiunii de dezvltare  pe anul 2019  -proiect de hotarare 
ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 
13 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

 

 
 Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 

sedinta, Ciui Cosmin  declara inchise lucrarile sedintei de indata  a 
Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 

7.01.2020, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,            

Ciui Cosmin                  Secretar  general, 

     Rapeanu Violeta 


