ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PODGORIA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 31.01.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Podgoria, judeţul Buzau, sedința 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. 4/25 ianuarie 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 doamna Plestiu Rodica, reprezentantul S.C.
Acvaterm Rm. Sarat S.A.
In conformitate cu prevederile art.35 atin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, Dl Consilier
local, CIUI COSMIN, presedinte de sedinta, va conduce lucrările prezentei şedinţe
ordinare din data de 31.01.2018.
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
dispoziţiilor art. 42 elin. (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 22.12.2017, 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. Ciui Cosmin, dă citire proiectului
ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 31.01.2018:
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva a
deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul
2017;
Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel
2. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati ai proiectului de investitie:

„COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA” – Cod
MySMIS – POCU/ 140/4/2;
Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel
3. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de
actiuni sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2018 persoanele
apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, modificata si
completata ulterior.
Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi ce este aprobata, in unanimitate,
cu 13 voturi “pentru”, 0 “impotriva”, 0 “abtineri”, cu urmatoarele proiecte de hotarare:
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind reorganizarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Podgoria
pentru anul scolar 2018 – 2019;
Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel
2. Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui
de sedinta pentru o perioada de trei luni (februarie, martie, aprilie) in
persoana domnului/doamnei____________
Initiator: primar,Chiru Marius-Viorel
Dupa supunerea la vot a suplimentarii ordinii de zi,aprobata cu 13 voturi
pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi „ abtineri” au loc discutii.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, doreste sa
discute cu domnii consilieri cu privire la colectarea gunoiului menajer. Arata, ca
gunoiul trebuie colectat, dus la Galbinasi, unde tona este foarte scumpa. Cunoaste,
ca pe raza comunei sunt si oameni bogati si mai putin bogati care si-ar putea
permite sau nu sa achite aceste taxe. Despre aceasta chestiune a discutat si cu
domnul primar de la Valea Ramnicului, pentru a incheia o colaborare, astfel incat
sa rezolvam si sa intram in legalitate cu acest serviciu de salubrizare.

Aceasta

Situatia l-a determinat sa o invite pe doamna Rodica Plestiu – reprezentant al
Acvaterm – pentru a discuta propunerea dansei de inchiria masina de gunoi pe
care noi o detinem.Arata, prin comparatie, ca la Primaria Rm. Sarat, taxa este de
11,12 lei/persoana. Explica faptul, ca nu a mers parteneriatul cu Primaria Valea
Ramnicului, pentru ca acestia au infiintat o societate ce nu a fost profitabila.
Precizeaza, ca a vorbit cu doamna avocat Milea Anca, pentru a ne inscrie la masa
credala cu suma de 15000 lei. Aceasta societate se afla in procedura insolventiei,
pentru ca la nivelul acesteia, cheltuielile au fost mult prea mari.

Doamna Plestiu Rodica, reprezentantul S.C. Acvaterm S.A Rm. Sarat,
informeaza, ca obiectul de activitate al acestei societati este curatenia stradala.
Deopotriva, aceasta activitate implica si preluarea gunoiului din pubelele stradale.
Mentioneaza, ca tona de gunoi este de 2200 lei. I se pare putin, ca la nivelul
comunei Podgoria se strang doar 10 tone de gunoi. Agentii economici care nu au
incheiat contracte cu RER, depun gunoiul in pubelele pe care ulterior societatea de
mai sus le colecteaza. Cetatenii care locuiesc la casa, duc gunoiul la RER.
Informeaza, ca a propus domnului primar inchirierea pe o perioada scurta a
autogunoierei, iar atunci cand avem nevoie, o inapoiaza. Arata, ca functioneaza cu
Primaria Rm. Sarat in baza unui act aditional, iar motivatia este una obiectiva:
“exista un litigiu, iar noi trebuie sa ne inregistram la O.R.C. cu unele mentiuni”
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria,

le aduce

aminte domnilor consilieri, ca in luna octombrie, au fost informati cu privire la
proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi , iar acum se impune precizarea partenerilor. In
cadrul acestui proiect se va renova Caminul Podgoria, se vor ridica 17 case, se vor
efectua cursuri de reconversie profesionala si va functiona un after school.
Considera, ca peste 70% din locuitorii comunei Podgoria vor beneficia de pe urma
acestui proiect. Este foarte bun pentru comunitate, la o dimensiune mult mai
mare- s-a detaliat in expunerea de motive si in raportul compartimentului de resort
ce reprezinta acest proiect de investitie pentru comuna Podgoria.
In privinta primului proiect de hotarare, in anul 2016, am incheiat cu un
plus de 1 miliard lei. An de an, se intocmeste bugetul local raportat la anul
anterior. Pentru 2018, bugetul este mai mic. Precizeaza, ca daca este de acord
Consiliul Local sa inchiriem autogunoiera, iar S.C. Acvaterm Rm. Sarat S.A. va
plati redeventa lunar, ne-ar ajuta foarte mult si si-ar dori o cooperare intr-o
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara. Cu o societate nu poate rezista, intrucat
ar da faliment. Informeaza, ca pana in anul 2020 este termenul limita de rezolvare
a acestei probleme referitoare la deseuri .
Doamna Plestiu Rodica, reprezentantul S.C. Acvaterm S.A Rm. Sarat,
intervine si mentioneaza, ca termenul stabilit este de 1 an de inchiriere, cu
inserarea unei clauze, in sensul, ca atunci cand vom avea nevoie, sa putem lua
masina si deopotriva, reprezentantul societatii precizeaza, ca se vor ocupa si de
intretinerea

masinii.

Aduce

la

cunostinta

tuturor,

ca

a

reparat

aceasta

autogunoiera, pentru a putea descarca gunoiul, ceea ce a generat o cheltuiala.

Intervine doamna secretar, Rapeanu Violeta, care doreste sa aduca la
cunostinta Consiliului local si a domnului Primar

faptul ca inchirierea acestei

autogunoiere se face in conditiile prevazute de art 123 din Legea nr. 215 /2001
privind administratia publica .
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, propune ca
suma

in

cuantum

de

1000

lei,

reprezentand

contravaloarea

inchirierii

autogunoierei, va putea fi directionata catre societatea care colecteaza momentan
gunoiul.
Doamna Mavrodin Elena, consilier PSD, spune, ca a inteles, ca se
transporta gunoi din Rm. Sarat pe teritoriul comunei Podgoria.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba daca s-au montat camere
de luat vederi.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde
domnului consilier Milea Neculai, ca a montat camere de luat vederi, insa au fost
sistate inregistrarile , pentru ca nu le-a achitat.
Stie, ca va avea probleme in acest an, intrucat va trebui sa achite
suma de 100.000 lei catre I.S.C, pentru a putea face receptia drumului comunal
D.C. 148 si a drumului satesc D.S. 14. Informeaza, ca va incheia contractual cu
PNDL pentru extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Tabacari. In atare
situatie, in vara va functiona sistemul de apa in Oratia si Tabacari. In ce priveste
canalizarea, nu se poate incepe lucrarea pana nu se achita suma de 16.000 lei
catre I.S.C. Buzau .
Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind
“Adoptarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva a
deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul
2017”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi
“impotriva”,0 “abtineri”.
Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind
“Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati ai proiectului de investitie:
„COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA” – Cod
MySMIS – POCU/ 140/4/2” proiect de hotarare ce este aprobat, cu 13 voturi
“pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”.
Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind
“Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni
sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2018 persoanele apte de
munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, modificata si

completata ulterior ” proiect de hotarare ce este aprobat, cu 13 voturi “pentru”, 0
voturi “impotriva”,0 “abtineri”.
Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind
“Adoptarea proiectului de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a
unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Podgoria pentru anul
scolar 2018 – 2019” proiect de hotarare ce este aprobat, cu 13 voturi “pentru”, 0
voturi “impotriva”, 0 “abtineri”.
Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind
“Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea domnului consilier
Ionita Catalin, in functia de presedinte de sedinta pentru o perioada de trei
luni (februarie, martie, aprilie), 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, Ciui Cosmin, declara inchise
lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau,
din data de 31.01.2018, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Ciui Cosmin

Secretar,
Rapeanu Violeta

