
                                                                                                   

 

              

R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

- sedinta ordinara din 30 IUNIE 2020 

Astăzi, 30 IUNIE  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.  95 din 24.06.2020.  

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 . 

Sedinta de astazi are loc cu respectarea normelor impuse de Decretul 

Presedintelui  Romaniei nr. 195/2020 precum si Ordonantele Militare nr. 1-3 

/2020, referitoare la 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  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 . 

Pentru sedinta  Consiliului local din 30.06.2020, domnul Gheorghe 

Adrian, s-a adresat cu cerere in vederea participarii sale  la sedinta.In 

conformitate cu prevederile art 138 alin(1) si alin(2) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, domnul Gheorghe Adrian este invitat  de catre 

domna secretar general al comunei, pentru a asista la sedinta- fara a interveni  

pe parcursul sedintei.  

  



                                                                                                   

In conformitate cu dispoziţiile art. 138 alin.(15) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, la începutul acestei şedinţe, secretarul general al 

comunei supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv 

cel al sedintei ordinare din 29.05.2020.   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 general al comunei Podgoria, 

supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Podgoria, din data de 29.05.2020, în urma 

votului, acesta este aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local 

prezenţi la şedinţă cu 13 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 

30.06.2020, ordine de zi ce cuprinde : 

Proiect de hotarare  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 

Rm. Sarat – ATRAS,  la care  comuna PODGORIA este membru asociat, în 

conformitate cu modificările legislative în vigoare introduse de Codul 

Administrativ 

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, astfel : 

Proiect de hotarare  privind  asumarea  sustenabilitatii proiectului de 

investitie “Dezvoltam impreuna viitorul semenilor nostri”( cod PN 4098) 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei 

Proiectul ordinii de zi este adus la cunostinta publica prin afisare pe 

pagina primariei si la avizierul institutiei. 

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 13 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 aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului 



                                                                                                   

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sarat 

– ATRAS,  la care  comuna PODGORIA este membru asociat, în 

conformitate cu modificările legislative în vigoare introduse de Codul 

Administrativ, domnul Primar al comunei, Chiru Marius,  doreste sa 

faca unele precizari: 

In urma cu aproximativ sase ani comuna Podgoria a aderat la ATRAS 

Rm Sarat, astfel ca prin aceasta asociere  s-a putut  asigura    transportul 

calatorilor la nivel rural. Activitatea TUC a  fost intrerupta pe perioada 

pandemiei   si de curand a aceasta a fost reluata, desi profitul acestei 

societati este foarte scazut ( venituri  incasand doar de la comuna Valea 

Ramnicului ). Cele mai neprofitabile rute sunt satele Cotatcu si Plesesti, 

pentru ca au fost cei mai putini calatori  

La sedintele  la care a  participat in calitate de Primar, s-a facut un 

calcul si s-a stabilit ca fiecare U.A.T. sa contribuie cu o suma. Comuna 

Podgoria ar fi trebuit sa contribuie cu suma de 130 000 lei anual. 

A constatat ca nu doar la nivelul comunei Podgoria se practica 

transportul ilegal. Anul acesta comuna Podgoria a platit 11 000lei dar 

microbuzul circula spre Cotatcu, mai putin la Plesesti. La Plesesti nu avem 

curse . 

 Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin,  este de parere ca ar fi mult mai 

bine daca s-ar face 3 curse dimineata si 1/2 dupa amiaza. Intreaba daca 

ATRAS este firma privata. Este de parare ca ar fi bine sa infiintam o astfel de 

societate in subordinea Consiliului local cu transport scolar  si public. 

Domnul Primar al comunei, Chiru Marius, ii raspunde acestuia 

ca vom vedea ce facem anul acesta si de anul viitor vom schimba 

lucrurile. ATRAS este o societate constituita in vederea asigurarii 

transportului public de persoane, din care si noi facem parte . 

Dumnealui a fost presedintele ATRAS  si a incercat sa atraga unele 

avantaje. 

Domnul consilier PNL, Puscoi Neculai – este de acord cu acest 

proiect de hotarare dar spera ca pe viitor sa se rezolve problema 

transportului ilegal de persoane. 

Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin,  este de parere ca ar trebui 

infiintata o firma in subordinea Consiliului Local, avand ca obiect transport 

scolar si de persoane si nu vom mai avea astfel de costuri. 

Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, precizeaza, ca 

discutiile s-au purtat pe langa proiectul de hotarare. Informeaza, ca 

transportul trebuie subventionat. Trebuie de vorbit la ATRAS, pentru a se 

reduce cheltuielile si sa nu mai fim noi incarcati financiar, la nivel de UAT. 

Stie, ca cel mai greu cu aceasta situatie este la nivel de Rm. Sarat. 



                                                                                                   

Nefiind discutii referitoare la acest proiect de hotarare,  se supune la vot 

adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 

Public din Rm. Sarat – ATRAS,  la care  comuna PODGORIA este membru 

asociat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare introduse de 

Codul Administrativ, proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in 

forma initiata cu 13 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

In ceea ce priveste proiectul de hotarare privind  asumarea  

sustenabilitatii proiectului de investitie “Dezvoltam impreuna viitorul 

semenilor nostri”(cod PN 4098), domnul Primar, Chiru Marius Viorel, aduce la 

cunostinta domnilor consilieri implementarea unui nou proiect finantat din 

fonduri provenite de la Granturile SEE si norvegiene, explicand, ca in cadrul 

acestui proiect vor fi dezvoltate operationalizate si sustinute dupa finalizarea 

proiectului urmatoarele structuri de servicii: educationale, de ocupare, 

socio-medicale si antidiscriminare. 

Nefiind discutii referitoare la acest proiect de hotarare,  se supune la vot 

adoptarea proiectului de hotarare privind  asumarea  sustenabilitatii 

proiectului de investitie “Dezvoltam impreuna viitorul semenilor nostri”( cod PN 

4098), proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata 

cu 13 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

La capitolul „Diverse”, domnul Primar, Chiru Marius Viorel, 

informeaza, ca pentru a proceda la reabilitarea infrastructurii, trebuie 

intocmite carti funciare, iar 10 Km de ulite se vor asfalta. La acest moment se 

lucreaza la intocmirea cartilor funciare a acestor drumuri satesti si de 

axploatare. Domnul Primar, prezinta o situatie a drumurilor satesti de 

exploatare, pe sate.         

  Domnul consilier PNL, Puscoi Neculai, considera, ca trebuie 

montat un indicator cu mentiunea – monument istoric, pentru Biserica.

 Domnul  Primar, Chiru Marius-Viorel, spune ca DC 120 este aproape 

finalizat, insa nu se vor asfalta toti cei 22 KM, ci 10 Km din Cartierul Viilor si 

DC 120. Acesta a fost motivul pentru care am hotarat sa facem drumul de la 

Plesesti, de pe deal, din bugetul local. Santul va fi pe partea dreapta. 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 

sedinta, Iacob Ana-Viorica, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 30.06.2020, 

multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta,      
Iacob Ana-Viorica   

Secretar general,  

Rapeanu Violeta   


