ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PODGORIA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 30.08.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Podgoria, judeţul Buzau, sedinta convocată conform prevederilor art. 39
alin.(1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Podgoria, dl.
Chiru Marius-Viorel, prin Dispoziţia nr. 180/20.08. 2018.
Potrivit dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, R., modificată şi completată ulterior, 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, şedinţa fiind
astfel legal constituită.
La şedinţă mai participă dl. Chiru Marius-Viorel - Primarul comunei
Podgoria, dl. Iorga Damian -Viceprimarul comunei Podgoria, d-na. Rapeanu
Violeta -Secretarul comunei Podgoria si d-na Stefan Mioara – contabil .
In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, Dl.
Consilier local, PUTREZEANU CIPRIAN-ADRIAN, presedinte de sedinta, va
conduce lucrările prezentei şedinţe ordinare din data de 30.08.2018.
In conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin.(3) şi (5) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
înaintea aprobării şi dezbaterii proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a
Consiliului Local Podgoria, secretarul comunei prezintă consilierilor locali,
procesul-verbal al şedinţei anterioare.
Intrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului,
potrivit dispoziţiile art. 42 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, Secretarul
comunei Podgoria, supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Podgoria, din data de 20.07.2018, iar în
urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului
local prezenţi la şedinţă cu 13 voturi „pentru” si 0 „abtineri”.
In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Putrezeanu Ciprian-Adrian, dă
citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 30.08.2018:

1.Raport privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
semestrul I al anului 2018;
Sustine: d-na STEFAN MIOARA – inspector contabil
2. Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului
local pe luna august 2018;
Initiator: Chiru Marius-Viorel – primarul comunei
3. Adoptarea proiectului de hotarare privind restrictionarea
circulatiei mijloacelor hipo si auto in camp, in zona culturilor agricole, in
perioada 01 august – 31 octombrie, intre orele 21,00 – 06,00;
Initiator: Chiru Marius-Viorel – primarul comunei
4. Diverse.
Dupa citirea ordinii de zi, care este aprobata in unanimitate de voturi (13
voturi „pentru”, 0 „abtineri”, 0 „impotriva”), au loc discutii.
Doamna contabil Stefan Mioara – prezinta raportul privind realizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2018.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza,
ca in ceea ce priveste raportul doamnei contabil, toate documentele se regasesc
la compartimentul contabilitate, pentru a fi verificate de catre inspectorii Curtii
de Conturi. Ii multumeste doamnei contabil pentru prezentare, ar fi dorit ca
acesta sa fie expus intr-o alta sedinta pentru a fi prezente mai multe persoane,
insa, s-a gandit sa evite alte discutii. Precizeaza, ca nu a restrictionat accesul
nimanui la aceste documente, care sunt publice si le poate verifica oricine. Arata,
ca sunt interesati multi de aceste documente, insa, dansul este cel care da
explicatii la controale. Este de parere, ca s-au realizat multe din cele promise. A
finalizat proiectul cu privire la Dispensar si se lucreaza la Scoala. Mentioneaza,
ca a semnat si contractul pentru apa la Tabacari. Considera, ca se intarzie putin
la proiectul privind lucrarile de canalizare, pentru ca sunt niste chestiuni
delicate, legate de proiectare.
Domnul Mihai Costin, consilier PSD, intreaba ce se intampla cu drumul
comunal spre Cotatcu, in legatura cu apa.
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii multumeste
doamnei contabil pentru prezentarea realizarilor. Mentioneaza, ca nu doreste sa
fie rautacios, insa la fiecare inceput de semestru trebuie prezentat acest raport
conform legii. Arata, ca s-a cerut in luna iunie situatia cu privire la persoanele
care au incasat subventii de la APIA, de la Compartimentul Agricol- insa nu s-a
binevoit sa se prezinte acest informare.

Raportul prezentat de catre doamna contabil in aceasta sedinta este foarte
amplu, am constatat ca am depasit bugetul cu 13% si asta cu efortul tuturor :
primar, viceprimar, angajati, etc.
S-a insistat foarte mult pentru colectarea taxei la apa si la gunoi si astfel s-a
depasit cu 13% pe primul trimestru.
Precizeaza ca in anul 2019 – ca si conducere- vor fi mult mai drastici cu cei care
nu si-au achitat taxele si impozitele; nu isi achita datoriile – nu primesc nici un
document solicitat. Considera ca astfel, toti rau – platnicii vor fi adusi la zi cu
datoriile. Este necesar, de asemenea, sa implementam si la nivelul comunei
Podgoria programul de taxe si impozite, in baza caruia sa se incaseze intai
amenzile si apoi impozitele.
In incheiere felicita Compartimenul „Buget – Finante” pentru raportul prezentat
si pentru activitatea desfasurata in toata aceasta perioada.
Domnul primar al comunei, Chiru Marius – doreste sa –i raspunda
domnului viceprimar al comunei, Iorga Damian, ca se vor face astfel de rapoarte
la fiecare 6 luni calendaristice- daca astfel se evita orice discutie sau
nemultumire.
I. Se da citire proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului
local pe luna august 2018
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria – precizeaza ca
se impunea aceasta rectificare pentru a asigura plata salariilor; toate institutiile
procedeaza in acest mod de rectificare a sumelor intre capitole. Spera ca
incepand cu luna viitoare sa incasam mai mult, sa depasim bugetul .
*Fiind epuizate discutiile cu privire la acest punct de pe ordinea de
zi, se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe luna august 2018 – proiect ce este aprobat, cu 12
voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 1 (un) vot “abtinere ” – dl. Ionita
Laurentiu Catalin.
II. Se da citire
proiectului de hotarare
privind adoptarea
proiectului de hotarare privind restrictionarea circulatiei mijloacelor hipo
si auto in camp, in zona culturilor agricole, in perioada 01 august – 31
octombrie, intre orele 21,00 – 06,00
Domnul primar al comunei, Chiru Marius – precizeaza ca acest proiect
de hotarare se initiaza anual, avand in vedere acesta perioada in care la culesul
recoltei se mai intampla si incidente . Pentru a preveni aceste situatii de furt, se
impune adoptarea acestui proiect de pe ordinea de zi, astfel incat lucratorii
Postului de Politie Podgoria sa se poata implica si aplica amenzi

*Nemaifiind discutii cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind restrictionarea
circulatiei mijloacelor hipo si auto in camp, in zona culturilor agricole, in
perioada 01 august – 31 octombrie, intre orele 21,00 – 06,00 proiect ce
este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 1 (unu) vot
“abtinere ” – dl. Ionita Laurentiu Catalin.
Domnul Primar al comunei, Chiru Marius, precizeaza ca a initiat proiect
de hotarare
privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
din Comuna Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2018-2019, proiect
cu care doamna director de la Scoala Podgoria va merge pentru obtinerea
avizului necesar adoptarii hotararii in forma finala. Precizeaza ca s-a impus
luarea unor masuri necesare pentru reorganizarea scolilor; au fost doua motive
majore: numarul scazut al elevilor dar si faptul ca cei 20 de copii de la Scoala
Plesesti vor fi beneficiari in cadrul proiectului „Comunitatea se deszvolta- O
sansa pentru Podgoria”. Aceste aspecte au fost determinante in decizia de a
reduce Scoala Plesesti. Pentru carificarea acestei situatii s-au purtat discutii cu
parintii copiiilor de acolo, li s-a explicat ca aceasta situatia le este favorabila .
Regreta faptul ca o Scoala dintr-un sat se inchide, e dureros pentru toata lumea,
insa acesta este solutia optima.
Invatamantul in viitor se va baza pe
implementarea unor astfel de proiecte cum este cel care se va implementa acum
la Podgoria.Considera ca intr-o astfel de situatie, elevii de la Scoala Plesesti nu
vor avea decat de castigat: vor face parte din Centrul Multifunctional, vor fi dusi
si adusi cu microbuzul scolar –gratis .
Diverse
Domnul Primar al comunei, Chiru Marius – doreste sa precizeze ca
renovarea Scolii Cotatcu se va termina la 1 Noiembrie, se va acorda atentie
asupra spatiilor si modalitatii de desfasurare a cursurilor scolare.
Adauga faptul ca este necesara si construirea unei centrale termice – pentru care
avea aloca in buget suma de 4000 si ar dori sa suplimenteze aceasta suma. La
Scoala Podgoria si Gradinita Podgoria a constatat ca se pastreaza foarte acesat
instalatie.Pana la sfarsitul acestui an isi doreste montarea unor camere video in
spatiile scolare – si va purta discutii cu cei de la Inftronix in acest sens.
Va merge la MDRAT sa solicite decontarea cheltuielilor aferente acestor investitii
– si tocmai de aceea prezinta aceste detalii domnilor consilieri .
Referitor la santurile de pe raza comunei – doreste o mai mare implicare a celor
de la Legea nr. 416/2001, sa se vada efectiv munca lor in comuna Podgoria.
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria – referitor la
aceasta situatie ii raspunde domnului Primar ca din toti beneficiarii de la Legea
nr. 416/2001 doar 50 de persoane sunt active.Conidera ca dansul – ca si

viceprimar al comunei – s-a implicat foarte mult in activitatea asistatilor
social(alaturi de Costica Simioana)
Doamna consilier PSD Stefan Gabriela – este de parare ca ar fi bine
daca celor de la Legea nr. 416/2001 li s-ar da cu bucata spatiul pe care sa- l
lucreze.
Domnul Primar al comunei, Chiru Marius – considera ca in aproximativ
3 luni se va deschide o noua sesiune de PNDL 3- vom depune documentatii , insa
acestea se vor implementa in 2020.
Pana in 2020 doreste sa acceseze
Podgoria – Plesesti.

fonduri pentru Cartierul Viilor si D.C 120

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria – sesizeaza o
problema grava a Consiliului local Podgoria dar si a intregii comunitati – gunoiul,
rampa de gunoi .
Toata lumea considera ca este atributia viceprimarului insa dumnealui considera
ca este o atributie comuna : a primarului,
a Viceprimarului cat si a
Consiliului Local .
Este important sa schimbam locul rampei de gunoi .
A fost sunat de catre numerosi cetateni, la ore nepotrivite(sora lui Radulescu
Remus l-a amenintat, a vorbit foarte urat). Este imperios necesar sa rezolvam
aceasta problema a rampei de gunoi.
Domnul Primar al comunei, Chiru Marius – referitor la aceasta
problema precizeaza ca in perioada imediat urmatoare va achizitiona o remorca ,
care sa deserveasca acestui serviciu de salubrizare. A gasit ceva convenabil si de
calitate, insa vanzatorul nu avea actele in regula.
Precizeaza ca proiectul cu deseurile pe judetul Buzau a picat pana acum de
2-3 ori; insa in momentul in care se va aproba acet proiect, se va reabilita si
situatia comunei Podgoria . Din constatarile dansului, se colecteaza 3 remorci la
Podgoria si 2 remorci la Cotatcu.
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria –
ii
reaminteste domnului primar al comunei, ca trebuie clarificata situatia celor
15,00ha teren – izlaz, situatia despre care s-a mai discutat si alta data.
Domnul Primar al comunei, Chiru Marius – ii raspunde domnului
viceprimar ca i-a pus in vedere doamnei Nastase Vasilica,agentul agricol, sa
faca o evidenta din care sa reiasa cine sunt cei care muncesc terenul din zona
respectiva. Vor ramane acolo doar cei care au titluri de proprietate, restul – afara!
Cat de curand va organiza o intalnire cu toti sefii de Asociatii; nu e normal
ca unele societati agricole sa aiba teren in minus, iar altele in plus.

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria – propune sa
se organizeze ceva si la nivelul comunei Podgoria – avand in vedere solemnitatea
si importanta acestui an centenar.
Domnul Primar al comunei, Chiru Marius -ii raspunde domnului
viceprimar ca s- a gandit si dumnealui la acest moment istoric - Anul 2018 este
anul Centenarului pentru România. Se împlinesc 100 de ani de când bunicii și
străbunicii noștri au creat România Mare. Va purta discutii cu domnul Matei – de
la Energo Est Top- sa vedem si daca mai avem ceva de plata- si poate reusim sa
facem trei- patru iluminatoare si

cateva steaguri – care sa marcheze

solemnitatea acestui moment.Deasemenea, va purta discutii si cu doamna
director a Scolii Podgoria

pentru a se organiza unele festivitati.Pana la acel

moment nu se va finaliza caminul cultural insa, spera ca o sala de festivitati sa
fie pregatita.
In incheiere doreste sa informeze intreg Consiliu local despre un proiect
pentru fermieri care se va organiza si implementa si la nivelul comunei Podgoria .
Un numar de 28 fermieri pot participa la acest proiect in cadrul caruia vor avea
loc cursuri in domeniul agriculturii si se va desfaura in locatii stabilite de catre
echipa de proiect. In acest sens se pot obtine mai multe relatii de la domnul
Alexandru Piciorus- cel care este unul dintre parteneri in cadrul proiectului “
Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Podgoria
Fiind epuizate discutiile

aflate pe marginea ordinii

astazi, 30.08.2018, presedintele de sedinta, dl.

de zi a sedintei de

Putrezeanu Ciprian Adrian,

declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei
Podgoria, judetul Buzau, din data de 30.08.2018, multumind tuturor celor
prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Putrezeau Ciprian Adrian

Secretar,
Rapeanu Violeta

