ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PODGORIA

PROCES – VERBAL,
- sedinta ordinara din 25.07.2019Astăzi 25.07.2019, Consiliul Local al comunei Podgoria, judeţul
Buzau, s-a intrunit în şedinţa ordinară, sedinta fiind convocată conform
prevederilor art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, de către Primarul Comunei Podgoria, dl. Chiru
Marius-Viorel, prin Dispoziţia nr. 159 din 19.07.2019.
Potrivit
Administrativ,
şedinţă şi se
functie sunt
constituită.

dispoziţiilor art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la
constată că din totalul de 13 consilieri locali validati in
prezenţi 13 consilieri locali,
şedinţa fiind astfel legal

La şedinţă mai participă dl. Iorga Damian -Viceprimarul comunei
Podgoria, d-na. Rapeanu Violeta -Secretarul comunei Podgoria.Primarul
comunei Podgoria, dl. Chiru Marius, lipseste de la aceasta sedinta fiind
plecat la Buzau pentru obtinerea unor avize necesare
implementarii
proiectului „Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Podgoria”.
In conformitate cu prevederile art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, doamna consilier local, Stefan Gabriela, presedinte de
sedinta, asigura conducerea lucrărilor şedinţelor ordinare pe perioada mai
2019 – iulie 2019.
In conformitate cu dispoziţiile art. 138 alin.(15) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, la începutul acestei şedinţe, secretarul comunei
supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv cel al
sedintei ordinare din 28.06.2019. Consilierii locali şi primarul au dreptul
ca, în cadrul şedinţei
consiliului local, să conteste conţinutul
procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în
şedinţa anterioară.
Intrucât nu se înregistrează contestatii cu privire la
conţinutul
procesului-verbal si nici solicitari pentru menţionarea exactă a opiniilor
exprimate în şedinţa anterioară, Secretarul comunei Podgoria, supune spre
aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Podgoria, din data de 28.06.2019, iar în urma votului acesta este

aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă
cu 13 voturi „pentru” si 0 voturi „abtineri”, 0 voturi voturi “impotriva”.
Fiind indeplinite prevederile art. 135 alin. (1) – (4) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, se supune la vot ordinea de zi a
şedinţei din 25.07.2019, ordine de zi ce cuprinde :
1.Proiectul de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea
desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe
perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019
initiator: primarul comunei, Chiru Marius Viorel
2.Proiectul de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul
II al anului 2019
initiator: primarul comunei, Chiru Marius Viorel
Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisarea
pe pagina institutiei publice precum si la avizierul institutiei.
In aceasta luna, expira cele trei luni pentru care a fost aleasa ca
presedinte de sedinta doamna Stefan Gabriela, astfel incat se impune
suplimentarea ordinii de zi a acestei sedinte (in conformitate cu prevederile
art. 135 alin(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ),
prin
introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind alegerea
“Presedintelui de sedinta“
al Consiliului Local Podgoria
pentru
o
perioada de trei luni (august, septembrie, octombrie).
Inainte de aprobarea ordinii de zi in forma
completa, Secretarul
comunei Podgoria, doamna Rapeanu Violeta
aduce la cunoştinţa
Consiliului local indeplinirea prevederilor art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Ordinea de zi a acestei sedinte se aprobă cu 13 voturi “pentru”, 0
voturi “impotriva”, 0 voturi “pentru”, respectiv cu majoritate simplă.
Se trece la discutii :
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian - doreste sa faca unele
precizari cu privire la proiectul de hotarare pentru aprobarea Raportului
privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav, pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019: La Compartimentul
de Asistenta Sociala – activitatea este complexa, iar volumul de munca
foarte mare. In comunele unde sunt 500-600 locuitori, este incadrat un
asistent social; la comuna Podgoria avem peste 3000 locuitori si tot un
asistent social. Trebuie sa ne gandim pentru viitor sa mai angajam o
persoana sau sa completam fisa postului cuiva . Doamna Veronica –
referentul cu atributii de asistent social este sprijinita in activitatea sa de
secretar, viceprimar si de inca doi colegi. Il va ruga pe domnul Primar sa
completeze cu atributii fisa postului
unuia dintre colegi. In raportul
prezentat, nu s-a facut precizarea ca plata salariilor asistentilor personali
este suportata din bugetul comunei in totalitate. Salariile acestora se ridica
la aproximativ 8 200 mii lei /an. Spera la o eventuala rectificare , care sa ne
sprijine in plata salariilor.
Raportul cu privire la activitatea asistentilor personali este bine
intocmit, insa si–ar dori ca doamna asistent social sa fie mai aplecata in
activitatea sa si sa ceara sprijinul ori de cate ori este nevoie – desi dansul ca
si viceprimar – a sprijinit-o tot timpul.
Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin- doreste sa intrebe care este motivul
pentru care a scazut numarul asistentilor personali si a celor care
beneficiaza de indemnizatie?

Mai adauga faptul ca sunt multe cazuri pe care le-a identificat ca si medic
de familie, persoane indreptatite, grav bolnave, dar pentru care nu are cine sa
alerge sa obtina certificate de incadrare in grad de handicap.
Ii raspunde doamna secretar, Rapeanu Violeta – care precizeaza ca
numarul acestora a scazut din cauza decesului persoanelor cu handicap.
Doamna consilier PSD, Cercheaza Vasilica – precizeaza ca sunt multe
persoane care se ocupa de ingrijirea bolnavilor fara sa obtina nici un avantaj
financiar de pe urma lor, care s-ar incadra sa obtina certificate de incadrare
in grad de handicap.Dansa este de parere ca daca tot sunt in acelasi birou
doamna Veronica. dl. Lucica si d-na Petruta si daca tot colaboreaza in
activitatea de asistenta sociala, atunci am putea sa le delegam chiar
dansilor atributiile de asistenta sociala.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian – precizeaza ca
trebuie mentionat faptul ca in perioada perioada 13.06-26.06.2019 am avut
control de la A.J.P.I.S., ce a avut ca tema : Control de fond al serviciilor
publice de asistenta sociala- etapa Controlul Directiei de asistenta sociala
organizata in subordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor si
Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunelor.
S-au efectuat verificari la dosarele de ajutor social, cele pentru acordarea
alocatiilor, la dosarele asistentilor personali; avem procesul verbal cu
masurile dispuse pentru ducere la indeplinire.Mai adauga fapul ca e o
perioada extrem de plina dar asta si din cauza faptului ca activitatea in
cadrul proiectului “Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Pogoria” ii
implica foarte mult pe colegii din Primarie.
Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se
supune la vot adoptarea proiectul de hotarare pentru aprobarea Raportului
privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav, pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 – proiect ce este
aprobat pe articole, fara amendamente, in forma initiata cu 13 voturi
„pentru”, 0 voturi „ impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
Referitor la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, Proiectul de
hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2019,
domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian – considera ca era bine
daca doamna contabil, Stefan Mioara, ar fi participat la aceasta sedinta,
insa va mai face unele completari urmare discutiilor pe care le-a purtat cu
aceasta, inainte de a pleca in concediu de odihna.
Referitor la
gradul de colectare al taxelor si impozitelor locale –
considera ca este multumitor, insa la capitolul „ Amenzi – persoane juridice”
nu stam tot atat de bine; s-au incasat 12,%.Trebuie sa insistam, sa
infiintam somatii, popriri.
In raportul doamnei contabil s-a precizat ca avem datorii doar la doua
societati comerciale, insa din ce stie dumnealui avem datorii catre mai multe

societati: I.I. Mavrodin, S.C. Al. Karon,S.C. Energo Mat, S.C. Tam Rigips; o
va ruga pe doamna contabil- cand se va intoarce din concediul de odihnasa ne prezinte o lista cu datoriile la zi. Daca am colecta sumele restante, am
reusi sa achitam toate datoriile. Prin PATRIMVEN putem verifica fiecare
datornic si putem infiinta popriri.
Adauga faptul ca doamna contabil a omis sa precizeze ce sume s-au
colectat la salubrizare: pe semestrul I s-au incasat 40 000 lei, iar la apa
s-au facut incasari in suma de 58 400 lei. La sistemul de alimentare cu apa
am reusit sa incasam 80% , 20% inca se mai fura, mai sunt by- pass-uri.
Va discuta cu dl. Primar
sa scoatem toate apometrele pe domeniul
public. Precizeaza faptul ca, fata de anii anterior, cand se incasa 10%, acum
s-a ajuns la 80% grad de colectare.Tot referitor la problemele legate de
sistemul de alimentare cu apa potabila, vine cu rugamintea sa mai angajam
un mecanic, in locul lui Dediu Ion; este necesara angajarea unui mecanic
pentru buna functionare a sistemului de apa.
Referitor la Proiectul de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare
pe trimestrul II al anului 2019- dansul este de acord cu acesta, insa fara a
fi considerat lipsit de modestie, precizeaza ca 30% din incasari i se
datoreaza dumnealui: a insistat in colectarea creantelor bugetare. Am fost
sabotati in activitatea institutiei deseori, s-au sustras documente pe ascuns,
au fost probleme la Registrul Agricol si la Casierie - insa spera sa se rezolve.
Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se supune
la vot adoptarea Proiectului de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare
pe trimestrul II al anului 2019,
proiect ce este aprobat pe articole, fara
amendamente, in forma initiata cu 13 voturi „ pentru”, 0 voturi „ impotriva”
si 0 voturi „abtinere”.
Doamna secretar, Rapeanu Violeta – da citire Deciziei Curtii de
Conturi
nr. 21/ 17.07.2019, emisa pentru inlaturarea deficientelor
constate si consemnate in procesul verbal anexa la Raportul de audit
financiar.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian – intervine pentru a
preciza ca a purtat discutii cu inspectorii Curtii de Conturi si independent
de finalizarea Legii nr. 165/2013 trebuie sa intocmim amenajamentul
pastoral. Consiliul local are 83, 00ha teren arabil, izlaz. Dupa intocmirea
amenajamentului putem concesiona, inchiria, arenda, conditia este sa–l
incredintam crescatorilor de animale de pe raza comunei. Pentru o
suprafata de teren din cele 50, 00 ha teren arabil, izlaz, din punctul
Grumazi, exista o sesizare verbala din partea unor cetateni – crescatori de
animale- din care rezulta ca suprafata de teren mentionata anterior este
cultivata de catre trei persoane: Bazu Iulian, Sandu Iulian si Puscoi Neculai,
cei trei nepermitandu-le celorlalti locuitori sa mai pasuneze. Va proceda
la emiterea unei dispozitii
pentru inventarierea
suprafetei de teren

categoria de folosinta arabil, situata in Punctul “Grumazi”, in T 17 si T 28 teren ce face parte din domeniul public al unitatii administrative – teritoriale
– comuna Podgoria, alcatuita din: Nastase Vasilica – inspector in cadrul
Compartimentului Evidenta
funciara si statistica, Ionescu Mihail –
inspector la Compartimentul Buget-finante- impozite si taxe, Badiu Lucica –
referent.
Dupa masurarea terenului Compartimentul Buget-Finante din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului, va dispune inregistrarea acestuia
in evidentele financiar-contabile si stabilirea valoarii impozitului aferent.
Ulterior vom proceda la notificarea acestora pentru a elibera terenul din
toamna. Ce nu stie inca, este daca s-a incasat subventie pentru aceasta
suprafata de teren.
Sunt cativa pasi care trebuie urmati, insa cu sprijinul unei persoane
acreditate spre sa le ducem la indeplinire.
In continuare se iau in discutie cererile domnului Bazu Iulian si
Sorostineanu Sorin, care solicita folosirea supraftei de teren din punctul
“izlaz “ – teren agricol de pe raza satului Cotatcu, izlaz care se afla in
punctul “Grumazi.
Precizeaza ca terenul solicitat face parte din izlazul comunal,
respectiv, din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale. In aceste
conditii, acest teren poate fi concesionat sau inchiriat doar prin licitatie
publica, organizata in conditiile legii si nu prin atribuire directa.
Pentru
organizarea
unei
astfel
de
licitatii,
unitatea
administrativ-teritoriala trebuie sa aloce fonduri pentru intocmirea caietului
de sarcini si a raportului de evaluare a terenului, fonduri de care, la acest
moment, nu dispune.
Totodata doreste sa
aduca in discutie problema foselor septice. Am
fost sesizati ca un numar de 9 persoane,
deverseaza apele uzate
fecaloid-menajere pe domeniul public, respectiv, pe sant si drum, cu o
pompa submersibila. Le vom face adrese si daca nu se conformeaza, sunt
pasibili de amenda, in baza art. 30 din O.G. nr. 119/2014 privind
normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei,
“este interzisa raspandirea neorganizata, direct pe sol (curti, gradini, strazi,
locuri riverane s.a) sau in resursele de apa a apelor uzate menajere,
fecaloid-menajere si industriale...”
Se supune la vot adoptarea Proiectului de hotarare privind alegerea
“Presedintelui de sedinta“
al Consiliului Local Podgoria
pentru
o
perioada de trei luni (august, septembrie, octombrie) in persoana doamnei
CERCHEAZA VASILICA,
proiect ce este aprobat pe articole, fara
amendamente, in forma initiata cu 13 voturi „ pentru”, 0 voturi „ impotriva”
si 0 voturi „abtinere”.

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de
sedinta, Stefan Gabriela, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de
25.07.2019, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Stefan Gabriela

Secretar,
Rapeanu Violeta

