ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PODGORIA

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 28.02.2019, 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.
49 din 22 februarie 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 31.01.2019,
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 28.02.2019:
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind organizarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza de
competenta a U.A.T. Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2019
- 2020;
Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei
2. Adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea
componentei echipei mobile ce va sigura interventia de urgenta in
cazurile de violenta domestica;
Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei
3. Adoptarea proiectului de hotarare privind neasumarea
responabilitatii Unitatii administrativ-teritoriale – comuna Podgoria a
organizari – cadru de prestare a seri si derularii procedurii de
atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia
produselor, precum si a contractelor/ acordurilor – cadru de prestare
a serviciilor pentru derularea masurilor educative, eferente
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023;
Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei
4. Diverse.
Se suplimenteaza ordinea de zi a acestei sedinte, cu urmatoarele
proiecte de hotarare :
1.Proiectul de hotarare privind stabilirea zonei in vederea
instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si
aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al
Comunei Podgoria, pe perioada campaniei electorale pentru alegerea
membrilor din Romania in Parlamentul Europen din anul 2019;
Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei
2. Proiectul de hotarare pentru aprobarea Devizului general si
indicatorilor tehnico-economici actualizati privind
obiectivul de
investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea
rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin
tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul Buzau”
Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru
implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala,
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala

Masura M5/6B - „ IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA SI A SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA
PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL)
Ținutul Viei și Vinului Vrancei
Initiator: Chiru Marius-Viorel – Primarul comunei
Dupa citirea ordinii de zi – ce se aproba cu unanimitate de voturi- au loc
discutii.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, in ce
priveste incetarea de drept a mandatului domnului consilier Leica Petrica,
despre care a purtat discutii cu unii dinre consilieri, arata, ca nu l-a mai
introdus pe ordinea de zi, intrucat acesta are unele probleme de sanatate,
urmeaza sa revina in tara si ar dori sa il pasuiasca, sa il intelegem.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, doreste sa stie, care este
efectivul de scolari de la Scoala Podgoria, Cotatcu, Plesesti. Mentioneaza, ca
acolo unde sunt 40 de copii, i se pare insuficient, intrucat nu creste
competitivitatea. Este de parere ca acolo unde sunt copii multi si profesorii
se preocupa si competitivitatea e mai mare. Se gandeste si la economiile
care s-ar putea face. Considera, ca trebuia sa participle si doamna director
sa prezinte o situatie cu numarul de elevi.
Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD, ii raspunde, ca Inspectoratul
Scolar Judetean a acordat avizul si ca Legea nr. 1/2011 prevede numarul de
elevi. Daca avem acest aviz, este in regula.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, mentioneaza, ca dansul nu se
impotriveste, ci doreste sa stie care sunt dispozitiile legale.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria,
precizeaza, ca a fost la Plesesti si ca a constatat, ca functioneaza simultan
clasele I – IV. Acum, elevii sunt adusi la Podgoria. Pana anul trecut a
functionat scoala acolo. Acum s-au cumulat cheltuielile, s-au micsorat
putin, nu total, tinand cont ca acolo functioneaza o grupa de gradinita. In
comuna Podgoria, avem 268 elevi (Gradinita cu Program Normal si Scoala).
La scoala sunt 220 elevi.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, arata, ca se refera la calitatea
sistemului de invatamant.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria,
mentioneaza, ca in urmatorii 4-5 ani, se va ajunge la urmatoarea situatie, in
sensul ca va fnctiona o singura scoala pe raza comunei.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba cine stie cel mai bine
situatie, cei de la judet sau cei de pe plan local. Precizeaza, ca a fost

imputernicit Primarul cu toate, nu si in aceasta privinta? Primarul poate
trage la raspundere.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, arata,
ca nu a avut probleme pana la acest moment. Este de parere ca nu are
niciun efect acest program, fiind bani cheltuiti aiurea. Mai arata, ca a fost la
Consiliul Judetean Buzau a fost la o sedinta si s-a pus in discutie
constituirea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara. Sustine acordul
de a face parte din aceasta asociatie. Anul trecut, informeaza, ca a fost la
Distrigaz Sud la o intalnire cu doamna director. Exista o informare, in
sensul, ca si comuna noastra sa intre in acest sistem de gaze naturale. Am
primit avizul de principiu. A existat un studiu de fezabilitate care nu mai e
de actualitate. De asemenea, informeaza, ca la MDRAP nu se finanteaza
retelele de gaze. S-a gandit ca urmatorii 6 ani de zile, se va implementa
acest sistem de gaze. A stabilit o programare cu doamna director, de a
discuta daca va obtine finantare. S-a gandit la urmatoarea solutie: daca ni
se vada acceptul de a implementa acest obiectiv de investitie – gaze naturale
– sa ne interesam, daca putem face un parteneriat public – privat pe actiuni.
Toate tevile ar costa 2 miliarde euro. Bransamentul ar costa 4000 lei in
afara de amenajarile interioare – total 100 mil. Prin acest parteneriat,
Consiliul Local contribuie cu 20%, iar ceilalti cu aportul lor. Din cate a
constatat, sunt doi investitori GEDA COM si DAS AGRO.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, mentioneaza, ca in urma cu
15 ani, cand s-au facut demersuri pentru gaze, a fost cerut numarul de
persoane, care ar dori racordarea.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii
raspunde, ca intr-o saptamana sau doua va merge din nou la doamna
director a Distrigaz, dar crede ca ne va cere si un consimtamant.
Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD,
realizeaza si la Plesesti.

intreaba de ce nu se

Domnul Milea Neculai, consilier PNL, arata, ca este incantate de
lucrarile de canalizare si intreaba cum se face racordarea.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii
raspunde, ca teava pricipala va fi in cartier si apoi urca in Podgoria. Sunt
260 de bransamente, iar in Podgoria sunt 400 locuinte. In Cartier se vor
racorda toti. Mai intai de toate trebuie sa se faca statia de epurare. Anul
viitor pe vremea aceasta, apreciaza, ca lucrarea sa fie executata in procent
de 80%.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, intreaba cand a fost domnul
Primar ultima data dupa livada doamnei Draga.

Domnul Ionita Laurentiu-Catalin, consilier Psro, cunoaste ca a
existat o sesizare.
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria,
informeaza domnii consilieri, ca la nivelul Primariei s-a format o comisie
care s-a deplasat in teren, iar persoana in cauza a spus ca va retrage gardul.
Domnul Milea Neculai, consilier PNL, spune, ca doreste sa dea foc
la vegetatia aflata pe terenul lui Wertenstein si in acest sens va face o cerere
la compartimentul ISU, pentru a urma pasii legali. Mentioneaza, ca a fost si
la Pompieri si a solicitat sprijin, supraveghere la incendiu.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii
raspunde, ca legislatia in materie de mediu nu permite incedierea vegetatiei.
Fiind epuizate dscutiile se trece la supunerea la vot, pe arrticole, a
proiectelor de hotarare:
1.Adoptarea proiectului de hotarare privind organizarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza de
competenta a U.A.T. Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2019
- 2020”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi
“impotriva”,0 “abtineri”.
2.Adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea
componentei echipei mobile ce va sigura interventia de urgenta in
cazurile de violenta domestica”, proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12
voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”,0 “abtineri”.
3.Adoptarea proiectului de hotarare privind neasumarea
responabilitatii Unitatii administrativ-teritoriale – comuna Podgoria a
organizari – cadru de prestare a seri si derularii procedurii de
atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia
produselor, precum si a contractelor/ acordurilor – cadru de prestare
a serviciilor pentru derularea masurilor educative, eferente
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023 ”,
proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12voturi “pentru”, 0 voturi
“impotriva”,0 “abtineri”.
4.Proiectul de hotarare privind stabilirea zonei in vederea
instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si
aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al
Comunei Podgoria, pe perioada campaniei electorale pentru alegerea
membrilor din Romania in Parlamentul Europen din anul 2019,
proiect de hotarare ce este aprobat, cu 12voturi “pentru”, 0 voturi
“impotriva”,0 “abtineri”.

5. Proiectul de hotarare pentru aprobarea Devizului general si
indicatorilor tehnico-economici actualizati privind
obiectivul de
investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea
rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin
tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul Buzau”
Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru
implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala,
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala
Masura M5/6B - „ IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA SI A SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA
PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL)
Ținutul Viei și Vinului Vrancei -proiect de hotarare ce este aprobat, cu
12voturi “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
28.02.2019, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Milea Neculai
Secretar,
Rapeanu Violeta

