
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

- sedinta  extraordinara (convocata de indata) 

din 18 septembrie  2020- 
 

Astăzi, 18 septembrie 2020, Consiliul Local al comunei Podgoria, 
judeţul Buzau,  s-a intrunit în şedinţa extraordinara (convocata  de 
indata), sedinta fiind convocată conform prevederilor art.133 alin. 2) si art 
134 alin. 1) lit a) si alin. 4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, de către Primarul Comunei Podgoria, dl. Chiru 

Marius-Viorel, prin Dispoziţia nr. 141 din 17.09.2020.  

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 10 consilieri locali (lipseste nemotivat dl. consilier Leica 
Petrica, iar domnii consilieri Gheorghe Aurelian si Mavrodin Elena, sunt 
absenti motivat (invoiti) tinand cont de faptul ca in acest moment are loc un 

incendiu devastator la fermele agricole  in cadrul carora acestia isi 
desfasoara activitatea). 

 La şedinţă de astazi participă : primarul comunei Podgoria, dl. Chiru 

Marius, viceprimarul comunei Podgoria, dl. Iorga Damian, secretarul 
comunei Podgoria – d-na Rapeanu Violeta, d-na Stefan Mioara – inspector la 

Compartimentul Buget – Finante .  

In conformitate cu prevederile  art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, domna  consilier local, Iacob Ana - Viorica, 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 18 septembrie 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 rectificarea bugetului local 
pe luna septembrie 2020 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei Podgoria  
 



                                                                                                   

Ordinea de zi a acestei sedinte se aprobă cu 10 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 rectificarea 
bugetului local al comunei Podgoria - acesta fiind raportul de sustinere al 

proiectului de hotarare . 
 Directia  Generala de Trezorerie a Finantelor Publice Galati - 

Admnistratia Judeteana a Fianantelor  Publice Buzau - Activitatea  de 

Trezorerie si Contabilitate Publica Buzau – Biroul Sinteza si Asistenta 

Elaborarii si Executiei Bugetelor locale, prin adresa  nr. 70 

411/17.09.2020, a alocat comunei Podgoria suma de 250 mii lei din Fondul 

de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. 

Domnul viceprimar al comunei Pogdoria. dl. Iorga Damian, doreste 

sa faca unele precizari referitor la acest punct aflat pe ordinea de zi: 

Institutia Prefectului, judetul Buzau, prin adresele nr. 12 

216/9.09.2020  si nr. 12 270/10.09.2020, tinand cont de  disponibilitatea 

Guvernului Romaniei pentru alocarea  de sume din fondul de rezerva  

bugetara la dispozitia Guvernului  prevazut  in bugetul de stat pe anul 

2020, avand in  vedere prevederile art. 29  din O.U.G. nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice,  a solicitat unitatilor administrativ 

teritoriale din judet sa comunice sume necesare acoperirii unor cheltuieli 

aferente proiectelor de investitii derulate . 

Pentru comuna Podgoria, Guvernul a alocat suma de 250 mii lei, din 

care 200 mii lei  pentru chetuielile aferente obiectivului de investitie “Sistem 

de canalizare menajera localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau”  

si 50 mii in sprijinul cheltuielilor legate de reabilitarea drumului comunal 

DC 120 Podgoria – Plesesti. 

 Domnul consilier PSRo, Ionita Catalin doreste sa intrebe daca cele 

doua proiecte  mentionate anterior sunt implementate prin fonduri 

guvernamentale?  

Ii rapunde dl. primar al comunei, Chiru Marius, ca doar proiectul 

de investitie  “Sistem de canalizare menajera localitatea Podgoria, comuna 

Podgoria, judetul Buzau”  este finantat prin fonduri guvernamentale, 

reabilitarea drumului comunal Podgoria – Plesesti este finantata din bugetul 

local . 

Domnul consilier PNL, Puscoi Neculai  - referitor la  proiectul de 

investitie “Sistem de canalizare menajera localitatea Podgoria, comuna 

Podgoria, judetul Buzau” doreste sa intrebe daca gaurile ramase in asfalt, in 

jurul camerelor de aerisire,  vor putea fi umplute, sau vor afecta circulatia 

rutiera pe viitor? 



                                                                                                   

Ii rapunde dl. primar al comunei, Chiru Marius, care precizeaza ca    

se vor executa lucrarile in mod corespunzator, astfel incat acestea vor fi 

adusela final la acelasi nivel cu stratul de asfalt. 

 Fiind epuizate  discutiile cu privire la acest proiect de hotarare, 
se supune la vot adoptarea  proiectului de hotarare  privind 
rectificarea bugetului local al comunei Podgoria pe luna septembrie 
-proiect de hotarare ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  

in forma initiata cu 10 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 
voturi „abtinere”. 

 Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 
sedinta, declara inchise lucrarile sedintei de indata  a Consiliului Local al 
comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 18.09.2020, multumind 

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

 

 

 

Presedinte de sedinta,            

Iacob Ana -Viorica        

Secretar  general, 

    Rapeanu Violeta 


