ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PODGORIA

PROCES – VERBAL,
- sedinta ordinara din 30.09.2019Astăzi 30.09.2019, 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. 192 din 20.09.2019.
Potrivit dispoziţiilor art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, 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 locali.
La şedinţă mai participă dl. Iorga Damian -Viceprimarul comunei
Podgoria, d-na. Rapeanu Violeta -Secretarul comunei Podgoria si Primarul
comunei Podgoria, dl. Chiru Marius-Viorel.
In conformitate cu prevederile art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, doamna consilier local, Cerchiaza Vasilica, presedinte
de sedinta, asigura conducerea lucrărilor şedinţelor ordinare pe perioada
august 2019 – octombrie 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 23.08.2019. 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 23.08.2019, 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 30.09.2019, ordine de zi ce cuprinde :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea reintregirea sumelor excedentului
bugetar constituit la data de 31.12.2018;
initiator: primarul comunei, Chiru Marius Viorel
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei
Podgoria – septembrie 2019;
initiator: primarul comunei, Chiru Marius Viorel
3.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din
partea fondului de garantare pentru proiectul “Imbunatatirea sigurantei publice
prin modernizarea retelelor de iluminat public cu eficienta energetica ridicata,
prin tehnologii noi LED in comuna Podgoria, judetul Buzau”;
initiator: primarul comunei, Chiru Marius Viorel
4. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului
“Imbunatatirea sigurantei publice prin modernizarea retelelor de iluminat public
cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii noi LED in comuna Podgoria,
judetul Buzau”;
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.
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, in ce priveste primul
proiect de hotarare, arata, ca suma este foarte mica. I s-au facut promisiuni
cu privire la alocarea de sume pentru dezvoltare si functionare.
Atentioneaza, ca in lunile noiembrie si decembrie daca nu se primesc bani,
nu exista bani de salarii, iar aceste sume sunt necesare pentru functionare.
Este de parere, ca asistentii personali ingreuneaza situatia financiara. Suma
cuprinsa in proiectul de hotarare va completa bugetul pentru plata
salariilor, insa, asa cum am mentionat anterior, in lunile noiembrie si
decembrie sumele sunt insuficiente. Solutia consta in efectuarea unei
analize si dezbaterea in sedinta comuna a comisiilor de specialitate decizia
de a infiinta popriri. Considera, ca nu este corect, intrucat a vazut lista de
ramasita si aceasta este inechitabila. Precizeaza, ca este de acord cu acest
proiect de hotarare, dar vrea sa se consemneze in procesul-verbal al sedintei
punctul sau de vedere. Spera, ca in luna noiembrie sa poata discuta despre
proiectul privind impozitele si taxele locale, astfel incat sa nu se mai intarzie
cu colectarea acestora. Cu referire la comisia Buget-Finante, arata, ca a

votat o hotarare ce a vizat majorarea taxelor si a impozitelor la auto - cu
48%, foarte mult fata de alte comune.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, intreaba, ce s-a avut in vedere
la stabilirea taxelor si a impozitelor.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, ii raspunde ca s-au
avut in vedere prevederile Codului Fiscal. La nivel local arata, ca majorarea
de 48% s-a reflectat la taxele auto, iar la tractoare nu se incaseaza nimic. Se
intreaba, de ce nu se incaseaza suma de 50 de lei/ tractor. Considera, ca in
anul 2020 trebuie respectate dispozitiile Codului Fiscal.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, spune, ca domnii consilieri
voteaza si nu stiu ce voteaza, ca si Consiliu Local.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, informeaza, ca la
nivelul institutiei salariatii beneficiaza de cele mai mari salarii din zona, insa
volumul de munca pe care il presteaa fiecare salariat - lasa de dorit.
Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea
reintregirea sumelor excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2018,
proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente, in forma initiata cu 13
voturi „pentru”, 0 voturi „ impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului
local al comunei Podgoria – septembrie 2019, proiect ce este aprobat pe
articole, fara amendamente, in forma initiata cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi
„ impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
Domnul consilier PSD, Leica Petrica, cu privire la cel de-al doilea
proiect de hotarare, este de parere, ca pe acest GAL ar fi buna o
monitorizarepe comuna.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, ii raspunde, ca sunt
variante pentru baza sportiva si servicii de salubrizare. Trebuie de vazut ce
decid si celelalte comune care fac parte din GAL.
Domnul consilier PSD, Leica Petrica, considera, este necesar sa
facem ceva cu acest sistem video.
Domnul consilier PSRo, Ionita Laurentiu-Catalin, intreaba ce s-a
intamplat cu camerele video de la domnul Neagu.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, ii raspunde, ca nu a
primit banii si acesta a ridicat aparatura.
Doamna Consilier PSD, Stefan Gabriela, precizeaza, ca la Plesesti
exista o astfel de camera video

Domnul consilier PSD, Mihai Costin, intreaba ce se intampla cu
lampile care s-au defectat.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, ii raspunde, ca firma
care se ocupa de mentenanta, se deplaseaza cand sunt mai multe lampi
arse.
Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii
scrisorii de garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul
“Imbunatatirea sigurantei publice prin modernizarea retelelor de iluminat
public cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii noi LED in comuna
Podgoria, judetul Buzau”, proiect ce este aprobat pe articole, fara
amendamente, in forma initiata cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi „ impotriva”
si 0 voturi „abtinere”.
Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea valorii de
investitie a proiectului “Imbunatatirea sigurantei publice prin modernizarea
retelelor de iluminat public cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii noi
LED in comuna Podgoria, judetul Buzau”proiect ce este aprobat pe articole,
fara amendamente, in forma initiata cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi „
impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, da citire adresei
inregistrata sub nr. 4156/23.09.2019 a Garzii Nationale de Mediu, prin care
sunt aduse la cunostinta modificari legislative la legea privind regimul
deseurilor, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje si privind fondul pentru mediu. Prin aceasta adresa ne
informeaza ce aspecte vor face obiectul verificarilor ulterioare, precum si
amenzile cu care vom fi sanctionati in caz de neindeplinire a obligatiilor.
Dupa prezentarea continutului adresei, cere parerea domnilor consilieri
daca la nivelul comunei sa se infiinteze serviciul de salubrizare sau sa se
externalizeze. Daca se infiinteaza acest serviciu, nu este rentabil, iar daca se
externalizeaza , deseurile se colecteaza o data pe saptamana.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, informeaza ca la Rm. Sarat
taxa este de 11 lei.
Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin, intervine si arata, ca la oras
gunoiul se duce cu punga, iar la Podgoria, cu caruta.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, spune, ca trebuie
luata o decizie, sa se incheie un contract. Ca sa se infiinteze acest serviciu,
trebuie sa detinem minim 2 masini, doi soferi, muncitori, pentru care ne
autofinantam.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, sugereaza, ca gunoiul se
colecteaza cu masina, se transporta la Rm. Sarat si de aici, la Galbinasi.

Domnul consilier PSD, Leica Petrica, informeaza, ca in Spania, inca
de acum trei ani a inceput colectarea selectiva a deseurilor.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, le spune domnilor
consilieri, ca in luna octombrie avem control.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, este de parere, ca asfaltarea a
fost o urgenta, insa, nu la fel era iluminatul. Din punctul sau de vedere mai
sunt cateva urgente.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, arata, ca noi am
pierdut in ce priveste stalpii amplasati in curtile oamenilor.
Domnul consilier PSD, Leica Petrica, stie ca s-a iesit in domeniul
public si ca in discutiile cu oamenii nu se poate doar cu vorba buna.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, face o comparatie si spune, ca
in toate statele europene s-au aplicat masuri de constrangere si
mentioneaza, ca Primarul este de parere ca viceprimarul raspunde.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, precizeaza, ca
amenda este aplicata UAT-ului.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, propune sa foloseasca masina.
Domnul consilier PSD, Leica Petrica, considera, ca ar trebui sa
cerem oferte de la RER, Acvaterm. Intreaba, daca a gasit amplasamentul
pentru o rampa provizorie.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, este de parere, ca ar
fi bine ca amplasamentul rampei sa fie inspre manastire.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, propune sa se
initieze proiectul de hotarare privind taxele si impozitele, proiectul de
hotarare privind la modul de completare a Registrului agricol. Precizeaza, ca
la momentul respectiv, va da mai multe relatii. Spune, ca Registrul agricol si
cel fiscal nu corespund cu realitatea.
Domnul consilier PNL, Milea Neculai, este de parere, ca trebuie sa
se faca o analiza pe comisii de specialitate.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, arata, ca noi
pierdem la colectarea impozitelor si taxelor. In afara de raportul prezentat
acum doi ani, nu s-a mai intamplat nimic asemanator. In raportul prezentat
de dansul, mentioneaza, ca a atins sapte puncte deficitare. In ce priveste
protectia muncii, arata, ca aceasta a fost efectuata pentru toti angajatii
institutiei.
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de
sedinta, Cerchiaza Vasilica, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de
30.09.2019, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Cerchiaza Vasilica

Secretar,
Rapeanu Violeta

