ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PODGORIA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 16.02.2018, 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. 61/9 februarie 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 – inspector la Compartimentul “ Buget –
Finanțe” .
In conformitate cu prevederile art.35 atin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, Dl Consilier local,
IONITA LAURENTIU - CATALIN, presedinte de sedinta, va conduce lucrările
prezentei şedinţe ordinare din data de 16.02.2018.
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 31.01.2018, iar în urma votului acesta este aprobat în
unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 13 voturi
„pentru” , 0 voturi “ impotriva” si 0 voturi „abtineri”.
In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Ionita Laurentiu-Catalin, dă citire
proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 16.02.2018:
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2018;
Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel

Ordinea de zi a sedintei din 16.02.2018
„pentru”, 0 voturi “ impotriva” si 0 „abtineri”.

este aprobata cu 13 voturi

Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de sedinta,
considera ca acest proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local este de o
importanta maxima. Da cuvantul domnului Primar cu privire la acest proiect de
hotarare.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, mentioneaza, ca
bugetul de anul acesta este mai mic decat cel de anul trecut, pentru ca nu mai sunt
incluse sumele de la invatamant, intrucat acestea vin direct de la Inspectoratul Scolar
Judetean. Informeaza, ca anul acesta pentru obiectivele de investitii, avem de plata la
ISC: 80 mii lei, arata, ca a achitat suma de 44 mii lei pentru a se efectua receptia la
DC 148 si avem de platit 16 mii – 18 mii lei pentru inceperea lucrarilor la canalizare
in Podgoria. De asemenea, obiectivele de investitii extindere retea apa Oratia si
Tabacari, Scoala Cotatcu, Dispensarul medical, necesita alocarea de sume pentru a
putea fi demarate. Arata, ca din luna decembrie s-au majorat salariile la functionarii
publici si personalul contractual si aceasta presupune un efort bugetar mai mare
decat in anul 2017. Referitor la datorii si la cat mai avem de incasat, arata, ca mai
trebuie de incasat suma de 630mii lei din anii anteriori. Prin aparatul de specialitate,
va cere sa se faca incasari si apoi va face o prezentare lunara. Va dori sa se faca o
prezentare cu privire la cat se incaseaza pe anul 2018 si cat se incaseaza din anii
anteriori. Pune in discutie situatia beneficiarilor de la Legea nr. 416/2001, fiind 487
persoane si 207 dosare, pentru acestea alocandu-se suma de 47mii lei lunar. Comuna
Podgoria, din venituri proprii, nu are aceasta suma lunar, pentru a investi in
drumuri. Beneficiarii de ajutor social sunt invatati sa invoce tot felul de motive,
pentru a nu-si face treaba. Informeaza, ca in luna martie doreste sa discute despre
modul de indeplinire a orelor pentru cei de la Legea 416/2001.
Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de sedinta,
o invita pe doamna contabil sa prezinte structura bugetului.
Doamna Stefan Mioara, contabilul Primariei, arata ca partea de venituri si
cheltuieli este de 12 407 lei. Suma de 9 140 lei reprezinta

sumele primite prin

P.N.D.L. pentru obiectivele din lista de investitii. Pentru Gradinita cu Program Normal
se aloca suma de 100 mii lei din bugetul propriu, iar diferenta, anul viitor. Pentru
Dispensarul de la Oratia, se aloca suma de 217 mii lei, din care 5 mii lei din venituri
proprii si 212 mii lei bani primiti prin P.N.D.L. Pentru extinderea retelei de apa la
Tabacari, se aloca suma de 10 mii lei din bugetul local, pentru canalizare se aloca
suma de 30 mii lei din bugetul local, iar pentru DC 148 se aloca din bugetul local
suma de 100 mii lei. Din lista de investitii, suma de 275 mii lei este contributia
bugetului local, insa fara subventiile de la P.N.D.L, sumele sunt foarte mici. Salariile
sunt asigurate pana la data de 31.09.2018. Precizeaza, ca a lasat descoperite lunile

octombrie, noiembrie si decembrie in contextul in care se vor face si incasari si se
poate face si rectificare de buget. In ce priveste materialele de la Primariei, sumele
sunt mari pentru ca s-au facut cheltuieli pentru scoala.La capitolul cultura, se aloca
suma de 79 mii lei, din care 49 mii lei reprezinta salariul referentului, iar 36 mii lei,
materiale (pentru sport – 21 mii lei si 15 mii pentru religie. La capitolul asistenta
sociala se aloca suma de 792 mii lei, suma in care sunt cuprinse salariile si
indemnizatiile asistentilor peronali, ajutoarele pentru caldura si ajutoarele sociale de
inmormantare. Veniturile proprii sunt in suma de 727 425 mii lei. In privinta
bugetului pe anul 2017, acesta a fost depasit, insa lista datoriilor este de 630mii lei.
In luna ianuarie 2018 s-a incasat suma de 20 mii lei. Sume mari de incasat sunt cele
provenite din amenzi. Daca nu am inregistra restanțe la incasari, nici datoriile nu ar fi
foarte mari.
Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de sedinta,
o intreaba pe doamna contabil, daca la cheltuielile pentru investitii a fost inclusa si
contributia proprie.
Doamna Stefan Mioara, contabilul Primariei, ii raspunde, ca da si ca
reprezinta contributia bugetului local.
Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de sedinta,
informeaza, ca a participat la Buzau la o intrunire si a concluzionat, ca se fac
investitii in scoli, datorita sumelor mici repartizate prin Inspectoratul Scolar si nu se
pot asigura salariile cadrelor didactice si exista posibilitatea sa nu se poata asigura
functionalitatea sistemului.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, arata, ca multe
dintre aceste scoli si gradinite vor fi transformate in viitor in azile.
Doamna Cerchiaza Vasilica, consilier PSD,

intreaba, daca pentru suma

restanta de 60 mii lei s-a facut vrea analiza, daca s-au intocmit tabele, liste, daca
exista posibilitatea de a gasi solutii sa se incaseze.
Doamna Stefan Mioara, contabilul Primariei, ii raspunde, ca intr-o sedinta
viitoare vom analiza nominal aceasta situatie. In acest moment, dansa pune la
dispozitia domnilor consilieri, sumele, per total.
Domnul Leica Petrica, consilier PSD, intreaba de ce se aloca numai 20 mii
lei pentru gunoi. In toata lumea se selecteaza, se valorifica. De ce nu se intocmeste un
plan de a colecta si valorifica acest gunoi? Propune, sa se aloce sume mai mari sa se

intocmeasca pentru anul viitor un plan de colectare, selectare, vanzare. Se va impune
taxa/PET/sticle. In Uniunea Europeana, se aplica sanctiuni, amenzi.
Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, presedintele de sedinta,
saluta ideea domnului consilier Leica Petrica si ii propune acestuia sa vina cu un
proiect in comisia de specialitate din care face parte.
Domnul Leica Petrica, consilier PSD, doreste sa stie daca pentru cadastru se
aloca sume de bani. Nu a regasit in buget aceste sume. Este nemultumit de faptul, ca
nu se fac reparatii la drumul de la Plesesti.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca
este efectuat studiul topo pentru drumul comunal ce face legatura intre Rm. Sarat si
Cantonul Plesesti. In perioada imediat urmatoare, va veni doamna geodez,
documentatia este intocmita inca din perioada 2001 – 2005. Dansa va lua probe si in
atare situatie, sunt sume de achiat. Firesc ar fi, ca dupa canalizare, sa revenim la
reabilitarea drumului comunal catre Plesesti.
Domnul Leica Petrica, consilier PSD, este de parere ca vor avea loc alunecari
de teren.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza, ca la
nivelul judetului Buzau s-au alocat fonduri pentru cadastru, pentru 12 comune din
zona de camp. Pana in anul 2025 este termen pentru efectuarea lucrarilor de
cadastru.
Domnul Leica Petrica, consilier PSD, ii spune domnului Primar, ca lucarile
de cadastru nu trebuie sa fie ultima prioritate a dansului.
Fiind epuizate discutiile se da citire proiectul de hotarare privind “Adoptarea
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2018”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 13 voturi “pentru”, 0
voturi “impotriva”,0 “abtineri”.
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi si pe ordinea
suplimentara de zi, domnul presedinte de sedinta, Ionita Catalin, declara inchise
lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din
data de 16.02.2018, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Ionita Laurentiu- Catalin

Secretar,
Rapeanu Violeta

