
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 31 AUGUST 2020 

Astăzi 31 AUGUST 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. 130 din 25.08.2020  

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 (lipseste nemotivat dl. Leica Petrica). 

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 . 

In conformitate cu prevederile  art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, doamna  consilier Iacob Ana-Viorica, asigura 
conducerea  lucrărilor şedinţei din data de 31.08.2020. 

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 30.07.2020.   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 30.07.2020, 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 30.08.2020, ordine de zi ce cuprinde : 
 
Proiect de hotarare  privind insusirea analizei stadiului de inscriere a 

datelor in Registrul agricol pe semestrul I – trimestrul II al anului 2020 -  si 
aprobarea Programului de masuri pentru remedierea deficientelor constatate 
privind inscrierea datelor in Registrul Agricol. 

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  aprobarea rectificarii bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei Podgoria – luna AUGUST 2020; 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei 
 

       Proiect de hotarare privind actualizarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de pe raza de competenta a Unitatii Administrativ 
Teritoriale – Comuna Podgoria, judetul Buzau pentru anul scolar 2020 – 2021; 

   initiator – Chiru Marius – primarul comunei 
 

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisare   
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 12 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”, 0 voturi “pentru”, respectiv cu majoritate simplă . 

 Discutii :  

Este prezentat Raportul  privind stadiul inscrierii datelor in 
Registrul Agricol, pe semestrul I – trimestrul III al anului 2020  

intocmit de catre doamna Nastase Vasilica, inspector, cu atributii in cadrul 

compartimentului „Evidenta funciara si statistica”.  

Domnul consilier PSD, Pricopi Ionel, referitor la raportul prezentat 
de doamna Nastase Vasilica, arata ca acesta este foarte bine intocmit, este 

complex.          
 Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, este de 
parere ca raportul prezentat este intocmit in conformitate cu dispozitiile 

legale, activitatea din cadrul compartimentului este foarte buna, 
constatandu-se modificari de cand a venit la conducere. Mentioneaza ca 

actualizarea datelor la Registrul Agricol conduce la o buna colectare a 
taxelor si a impozitelor. Majoritatea unitatilor administrativ-teritoriale 
cunoaste ca au doua posturi de agent agricol. Doamna Nastase este 

sprijinita in activitatea sa de catre doamna Ionescu Ionica, care spera sa fie 
viitorul agent agricol. 



                                                                                                   

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, in ce 
priveste proiectul de hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului local, 

mentioneaza, ca la inceputul anului, s-au trecut anumite sume. Precizeaza, 
ca a discutat cu doamna  contabil sa   achite in trimestrul   IV suma 

necesara catre  firma care se ocupa de proiectul cu drumul si apa. Spera la 
o rectificare de buget din partea Consiliului Judetean. Arata, ca firma care 
se ocupa de proiectul cu drumul si apa, accepta sa le achitam parte din 

suma in trimestrul IV sau in anul 2021.      
  Informeaza, ca studiul de fezabilitate pentru DC 120 este facut, 
a fost depus si introdus pe lista de  sinteza a finantarilor.   

  In ceea ce priveste infiintarea  sistemului de apa la Plesesti, 
arata, ca se va tine de cuvant.        

  Referitor la intocmirea cartilor funciare pentru ulitele satesti, 
spune, ca a fost la OCPI Buzau si a solicitat urgentarea eliberarii acestora. 
Este un proiect european si oamenii vor trebui sa-si retraga gardurile la 

vechile aliniamente, daca va fi necesar, pentru a putea implementa cu    
succes si acest proiect. 

Nefiind discutii referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi,  se 
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea analizei 
stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pe semestrul I – trimestrul II 
al anului 2020 -  si aprobarea Programului de masuri pentru remedierea 
deficientelor constatate privind inscrierea datelor in Registrul Agricol, proiect 
ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi 
„pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

Nefiind discutii referitoare la proiectul de hotarare aflat pe ordinea de 

zi suplimentara,  se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare  privind  
aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Podgoria – luna AUGUST 2020 , proiect ce este aprobat pe articole, fara 
amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” 
si 0 voturi „abtinere”. 

Nefiind discutii referitoare la proiectul de hotarare aflat pe ordinea de 
zi suplimentara,  se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare  privind 
actualizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe 
raza de competenta a Unitatii Administrativ Teritoriale – Comuna Podgoria, 
judetul Buzau pentru anul scolar 2020 – 2021 , proiect ce este aprobat pe 
articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi 
„impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi si pe ordinea 

suplimentara de zi, presedintele de sedinta, Iacob Ana-Viorica declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Podgoria, 

judetul Buzau, din data de 31.08.2020, multumind tuturor celor prezenti 

pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta,      

 
  Iacob Ana Viorica     

 
      Secretar general,  
 

      Rapeanu Violeta   


