ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL PODGORIA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 31.01.2019, 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. 13 din 23 ianuarie 2019.
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 12 consilieri, lipsind domnul
consilier PSD Leica Petrica, 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.
In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, dl. Consilier
local, MILEA NECULAI, presedinte de sedinta, va conduce lucrările şedinţelor
ordinare pe perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019.
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 17.12.2018, iar în urma votului acesta este
aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 12
voturi „pentru” si 0 „abtineri”.

Se supune la vot adoptarea procesului verbal al sedintei de indata din
13.12.2018 iar în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către
membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 12 voturi „pentru” si 0 „abtineri”.
Se supune la vot adoptarea procesului verbal al sedintei de indata din
22.01.2019 iar în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către
membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 12 voturi „pentru” si 0 „abtineri”.
In continuare, Presedintele de sedinta, dl. Milea Neculai, dă citire proiectului
ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 31.01.2019:
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de
actiuni sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2019 pentru
persoanele apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001,
modificata si completata ulterior;
Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei
2. Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui
de sedinta” al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni
(Februarie – aprilie 2019);
Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei
Dupa citirea ordinii de zi, au loc discutii.
Domnul Milea Neculai, consilier P.N.L., mentioneaza, ca domnul
viceprimar trebuie sa informeze Consiliul Local la sfarsitul semestrului cu privire la
ce activitati a desfasurat. Arata ca Legea nr. 416/2001 nu a fost corecta, insa este
imperativa.
Il roaga pe domnul doctor Ciui Cosmin, consilier P.S.D. , sa prezinte o
situatie raportat la modul in care gripa care a afectat populatia comunei Podgoria.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza
domnii consilieri, ca la sfarsitul lunii februarie sau inceputul lunii martie vom
primi bugetul. De asemenea, arata, ca proiectul „Comunitatea se dezvolta – O
sansa pentru Podgoria” a demarat cu pasi mici. Au fost angajate prin concurs
persoane care sa ocupe posturile pe perioada determinata. Mentioneaza, ca se
lucreaza la proiectul tehnic pentru Caminul Cultural, iar cladirea va ramane
pentru comunitate. La Scoala Cotatcu au inceput activitatile cu copiii, primesc
catering-ul. Nu toti pot indeplini conditiile pentru a primi o masa calda. Oamenii
sunt putin reticenti; va decide cine anume poate beneficia de reparatiile la
locuinte, vor fi aproape 30 de locuinte. Toate pozele, documentele trebuie sa fie
arhivate pentru a exista o baza de date, ce va fi confidentiala. Majoritatea
beneficiarilor vor fi din satul Plesesti, unii cetateni de etnie roma, cu conditia ca
acestia sa participe la cursuri. Precizeaza, ca ieri a fost la Bucuresti impreuna cu
doamna Radulescu Claudia, cu domnul Dimon Valentin deoarece sunt probleme
cu finantarea. Din vara nu am mai primit bani. Din luna iule a depus o solicitare in
acest sens, insa sunt niste mecanisme neclare. Pana vineri asteptam un raspuns.

Volumul de munca e foarte mare, sunt foarte multe dosare, insa sunt persoane
carora le este frica sa semneze si la aceste foruri superioare.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este nedumerit deoarece dupa ce
vom educa aceste persoane, nu vom sti ce facem cu ele. Nu stie ce urmeaza. Va
vedea ce finalitate va avea proiect pentru comuna Podgoria.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde
domnului Milea Neculai, consilier P.N.L. ca, urmare derularii acestui proiect 100
de persoane vor fi angajate. Problema este ca aceste persoane sa doreasca sa
munceasca.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, doreste ca domnul Primar sa
initieze un curs pentru brutari, intrucat pe raza comunei sunt societati de
panificatie.
Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, mentioneaza, ca au fost facute 130 de
vaccinuri antigripale, iar virozele sunt in scadere. Mentioneaza, ca zilnic face
raportari la DSP. Este posibil sa fie un caz de gripa, la un batran. Este bine, ca se
intra in vacanta si copiii sunt mai protejati. Arata ca a mai solicitat 50 vaccinuri
antigripale.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba in ce stadiu ne aflam cu
deszapezirea.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde
domnului consilier ca de trei ori am apelat la serviciile S.C. Geda Com.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, este de parere ca trebuie sa
asiguram deszapezirea si la Plesesti.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, considera ca
cea mai importanta problema o reprezinta drumul comunal de la Plesesti. Mai intai
trebuie achitata datoria facuta cu drumul de la Tabacari si ulterior vor incepe
lucrarile la DC 120.
Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, il propune ca presedinte de
sedinta pe domnul Pricopi Ionel.
Doamna Rapeanu Violeta, sectretarul comunei Podgoria ia in discutie
imprejurarea, ca domnul consilier PSD, Leica Petrica, a lipsit nemotivat de la mai
mult de trei sedinte ordinare consecutive ale Consiliului, aceasta situatie cazand
sub incidenta dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 393/2004. In acest
sens, domnul Primar intervine si precizeaza, ca pentru sedinta ordinara viitoare va
initia un proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept a mandatului de
consilier local al acestuia.
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 2019 pentru persoanele apte de

munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, modificata si
completata ulterior”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0
voturi “impotriva”,0 “abtineri”.
Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind
“
Nefiind amendamente, se da citire proiectului de hotarare privind “ Adoptarea
proiectului de hotarare privind alegerea „Presedintelui de sedinta” al
Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni (Februarie – aprilie
2019)”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi
“impotriva”,0 “abtineri”.
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de
sedinta, Milea Neculai, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului
Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 31.01.2019, multumind
tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Milea Neculai

Secretar,
Rapeanu Violeta

