ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PODGORIA

PROCES – VERBAL
- sedinta ordinara din 29. 11.2019
Astăzi 29.11.2019, 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. 243 din 22.11.2019.
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 11 consilieri locali (sunt invoiti domnii consilieri IONITA
CATALIN si LEICA PETRICA – acesta fiind plecat in strainatate).
La şedinţă de astazi participă: Primarul comunei Podgoria, dl. Chiru
Marius-Viorel, Viceprimarul comunei Podgoria – dl. Iorga Damian,
Secretarul comunei Podgoria - d-na. Rapeanu Violeta, doamna Ilie Culeta –
inspector la Compartimentul Buget Finante- Impozite si taxe locale.
In conformitate cu prevederile art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, domnul consilier local, Ciui Cosmin, presedinte de
sedinta, asigura conducerea lucrărilor şedinţelor ordinare pe perioada
noiembrie 2019 – ianuarie 2020.
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 31.10.2019. 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 31.10.2019, iar în urma votului acesta este

aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă
cu 11 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 29.11.2019, ordine de zi ce cuprinde :
1, Raport de activitate
privind activtatea desfasurata in Cadrul
Compartimentului Buget – Finante - Impozite si Taxe locale
-sustine doamna Ilie Culeta ,
2, Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal in scopul:
„CONSTRUIRE CRAMA VINIFICATIE PODGORIA”
beneficiar: CASA DE VINURI PODGORIA S.R.L.
pentru suprafata de teren 2 933,00mp din suprafata totala de 7 200mp, nr.
cadastral 20445, tarlaua 104, comuna Podgoria, judetul Buzau
-initiator – primarul comunei Podgoria, Chiru Marius-Viorel
Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisarea
pe pagina institutiei publice precum si la avizierul institutiei.
Pe langa punctele aflate pe ordinea de zi mentionate anterior, in
conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, domnul primar doreste sa suplimenteze ordinea de zi
cu inca doua proiecte de hotarare, astfel:
3,Proiect de hotarare
privind
alocarea unor
sume pentru
organizarea festivitatilor “Pomul de Craciun” la scolile si gradinitele de pe
raza comunei Podgoria, judetul Buzau
Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei
4, Proiect de hotarare privind desemnarea domnului consilier local,
PRICOPI IONEL, pentru a face parte din Comisia de selectie a locuintelor constituita in cadrul proiectului P.O.C.U. - ID 114560 - Comunitatea se
dezvolta – O sansa pentru Podgoria
Initiator: dl. Chiru Marius - Primarul comunei
Ordinea de zi a acestei sedinte se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi
“impotriva”, 0 voturi “pentru”, respectiv cu majoritate simplă .

Se trece la discutii :
Domna Ilie Culeta
prezinta raportul privind
activtatea
desfasurata la Compartimentul Buget – Finante - Impozite si Taxe locale.
Referitor la primul punct de pe ordinea de zi – doamna consilier PSD
Iacob Ana Viorica – doreste sa o intrebe pe doamna Ilie Culeta
daca s-au
infiintat popriri
Doamna Ilie Culeta – raspunde ca da, s-au infiintat popriri, dansa
credea ca se va ridica problema scutirilor de penalitati, cazul CORNEA ANA
– MARIA – pe care dansa nu le sustine.

Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin – doreste sa stie numarul
persoanelor care au datorii .
Doamna Ilie Culeta – raspunde ca la acest moment nu le poate da un
numar exact insa la inceputul lunii ianuarie 2020 va putea da mai multe
relatii in acest sens.
Domnul consilier PNL, Puscoi Neculai – doreste sa intrebe daca se
pot recupera aceste sume?
Doamna Ilie Culeta – parerea dansei este ca incepand cu anul 2020
va trebui sa apelam la executari silite.
Doamna consilier PSD, Cercheaza Vasilica – o intreaba pe doamna
Ilie Culeta de ce nu se mai deplaseaza atat de mult in teren domnii casieri
ca in anii anteriori? Se faceau echipe, se mergea la incasat in toata comuna
dar acum se sta mai mult in birouri si se asteapta sa vina contribuabilul la
ghiseu pentru a–si plati darile.
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian – referitor la
raportul doamnei Ilie Culeta doreste sa faca unele precizari : in anul 2012
cand a venit la conducerea comunei Podgoria, era putin ”dezastru” . Prin
inregistrarea contractelelor de vanzare cumparare si actualizarea bazei
de date atat la Compartimentul Registrul Agricol cat si la Registrul Fiscal,
s-a reusit in proportie de 95 % sa se actualizam aceste date. Activitatea la
Compartimentul Impozite si taxe este extreme de complexa; sunt peste
3000 de roluri – parte sunt pe numele defunctilor, parte trebuie platite pe
cote / parti.
Zilnic se elibereaza certificate fiscale, pentru a caror completare este
nevoie de maxima atentie, sunt necesare in vederea dezbaterii succesorale,
la instanta sau la OCPI. Doreste sa scoata in evidenta activitatea doamnei
Geanina Corbu, cea care incaseaza taxa pentru serviciul de alimentare cu
apa potabila, care zilnic strabate la pas satele Podgoria, Oratia si Cotatcuacum si Tabacari. S-a incasat o suma substantiala 850 mii lei din 1
milion lei – exista aici o mica problema cu restantele (completeaza aici ca
cele mai multe restante sunt de la amenzi si penalitati). In perioada
imediat urmatoare se va impune lucrarea in programul PATRIMVEN – in
acest mod se va putea vedea ce venituri au cei care nu si-au achitat
datoriile (adauga faptul ca si domnii inspectorii ai Curtii de Conturi
ne-au recomandat acest program PATRIMVEN).
La comuna Podgoria sunt
nemultumite.

taxe mari – vin deseori persoane

In incheiere apreciaza activitatea doamnei Ilie Culeta si o asigura de
sprijinul sau in activitatea viitoare.
Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin - este de parerea ca masura
executarilor silite ar trebui aplicata cat mai curand.

Domnul primar al comunei, Chiru Marius Viorel - doreste sa
aprecieze activitatea doamnei Ilie Culeta si a intregului Compartiment
Impozite si Taxe – este multumit chiar daca sunt multe amenzi ce trebuie
achitate, penalitatile sunt mari si cresc pe zi ce trece .
Nu stie cum va fi bugetul pe anul 2020 insa spera sa fortam cumva nota
si sa se incaseze mai mult si din restante. Banii sunt foarte importanti –
pentru ca avem de platit cofinantari la proiecte.
Pentru satul Plesesti isi doreste ca anul viitor sa vada ce taxe s-au
incasat si cat ar fi trebuit, le va pune la dispozitie sumele din buget si ar
dori sa vada si dumnealui ce pot face acestia cu aceste sume, ce sa achite
mai intai : iluminat stradal, plombarea drumului comunal, transportul cu
microbuzul scolar sau ce altceva ar fi necesar . Pentru copiii din acest sat
aproape in fiecare an domnul doctor le-a oferit cadouri, Primaria Podgoria la
fel dar probleme tot apar, doreste din anul 2020 sa reduca ajutoarele
sociale.
Fiind epuizate discutiile la acest punct, se trece la punctul 2 de pe
ordinea de zi:
Proiect de hotarare
privind
aprobarea documentatiei de
urbanism Plan Urbanistic Zonal in scopul:
„CONSTRUIRE CRAMA VINIFICATIE PODGORIA”
beneficiar: CASA DE VINURI PODGORIA S.R.L.
pentru suprafata de teren 2 933,00mp din suprafata totala de 7
200mp, nr. cadastral 20445, tarlaua 104, comuna Podgoria, judetul
Buzau .
Domnul viceprimar al comunei, Iorga Damian, face urmatoarele
precizari:
CASA DE VINURI PODGORIA S.R.L. prin OLARU BENEDICT –
administrator, cu sediul in comuna PODGORIA, judetul BUZAU, s-a adresat
cu cerere
inregistrata
sub nr. 5259/1.11.2019 prin care solicita
aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CRAMA VINIFICATIE
PODGORIA” comuna PODGORIA, judetul BUZAU, beneficiar: CASA DE
VINURI PODGORIA S.R.L.
pentru suprafata de teren 2933,00m.p. din
suprafata totala de 7200m.p., nr. cadastral 20445, tarlaua 104, comuna
Podgoria, judetul Buzau.
Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ
este
proprietatea CASEI DE VINURI PODGORIA S.R.L., este inscris in CF nr.
20445 a localitatii Podgoria, NC 20445 a localitatii PODGORIA, amplasat in
extravilan T 104;
Au fost obţinute avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr.
8 din 23.04.2018 precum si avizul nr. 15 din 4.10.2019 pentru PUZ
privind „CONSTRUIRE
CRAMA VINIFICATIE PODGORIA” comuna
PODGORIA, judetul BUZAU”
eliberat de Consiliul Judetean Buzau si este

foarte bine ca s-a elaborat acest PUZ deoarece se mareste suprafata
intravilanului,constituie venit la bgetul local si considera oportuna
adoptarea acestui proiect de hotarare.
Fiind epuizate discutiile referitor la acest proiect de hotarare
se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea
documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal in scopul:
„CONSTRUIRE CRAMA VINIFICATIE PODGORIA”, beneficiar: CASA DE
VINURI PODGORIA S.R.L. pentru suprafata de teren 2 933,00mp din
suprafata totala de 7 200mp, nr. cadastral 20445, tarlaua 104,
comuna Podgoria, judetul Buzau - proiect ce este aprobat pe articole,
fara amendamente, in forma initiata cu 11voturi „pentru”, 0 voturi „
impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
3. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume pentru
organizarea festivitatilor
“Pomul
de Craciun” la scolile si
gradinitele de pe raza comunei Podgoria, judetul Buzau
Domnul primar, Chiru Marius Viorel - propune pentru acesta
festivitate suma de 10 mii – pentru aproximativ 267 copii.
Nefiind discutii referitor la acest proiect de hotarare se supune
la vot adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea unor sume
pentru organizarea festivitatilor “Pomul de Craciun” la scolile si
gradinitele de pe raza comunei Podgoria, judetul Buzau -proiect ce
este aprobat pe articole, fara amendamente, in forma initiata cu
11voturi „pentru”, 0 voturi „ impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
4, Proiect de hotarare privind desemnarea domnului consilier
local, PRICOPI IONEL, pentru a face parte din Comisia de selectie a
locuintelor - constituita in cadrul proiectului P.O.C.U. - ID 114560 Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Podgoria
Domnul primar, Chiru Marius Viorel

face urmatoarele precizari:

Avand in vedere Contractul de finanțare POCU/140/4/2/114560 și
cererea de finantare pentru Proiectul “ O SANSA pentru Podgoria–
Comunitarea se dezvolta” depus in cadrul Programului Operational Capital
Uman (POCU) 2014 – 2020 precum si Actul aditional nr. 3 la contractul de
finantare nr. 1458 /21.02.2018 pentru Proiectul
“COMUNITATEA SE
DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA” , este necesara desemnarea
dintre consilierii locali a unui consilier care sa faca parte din comisia de
selectie a locuintelor in calitate de observator si il propune pe domnul
Pricopi Ionut.
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind
desemnarea domnului consilier local, PRICOPI IONEL, pentru a face
parte din Comisia de selectie a locuintelor - constituita in cadrul
proiectului P.O.C.U. - ID 114560 - Comunitatea se dezvolta – O sansa
pentru Podgoria - cu un număr de 9 voturi pentru, 2 abţineri (dl. Ciui
Cosmin si Mihai Costin) si 0 voturi împotriva .

Domnul primar, Chiru Marius Viorel in incheierea sedintei doreste sa faca
urmatoarele precizari :
„ Referitor la implementarea proiectului „Comunitatea se dezvolta – O
sansa pentru Podgoria”- s-au creat unele probleme .
Au existat unele discutii intre dansul si dl. Valentin Dimon –
managerul de proiect.
Initial s-a stabilit ca toate achizitiile pe proiect sa le faca domnul
Dimon.
S-a ajuns la licitatia pentru Caminul Cultural , unde domnul Dimon a
facut studiul de fezabilitate, a tinut licitatia pe SICAP, iar la licitatie s-a
prezentat un singura ofertant: SC Viss Succes- pentru proiectare si executie.
S-a alocat suma de 868 mii lei pentru construire incluzand aici 32
gospodarii pentru igienizare si 15 gospodarii pentru reabilitare; pentru
camin s-a alocat suma de 720 mii lei . Din neatentie s-a prins toata suma
la Caminul Cultural ; am considerat ca vom putea, prin Consiliul local, sa
suplimentam sumele . O data cu intrarea in vigoare a Ordonantei 14/2016
si contributia noastra ar fi ajuns la 300 mii. Am spus ca renuntam la
mansarda, apoi intre constructor si manager a intervenit o problema.Am
fost chemati la Bucuresti, la care am participat eu si doamna Carmen
Sofron, la o intrevedere pentru ca se dorea suspendarea pe 3 luni. .Toate
problemele le –am discutat la OIR Constanta iar ei au fost la Ministerul
Fondurilor Europene.
Exista niste sesizari.
La Camin au ramas 12 stalpi si un zid iar la acest moment situatia
este delicata pentru ca pe 28.11.2019 ar fi trebuit predat acest camin .
In perioada 9-14.12.2019 vom fi invitati la Ministerul Fondurilor
Europene pentru a se stabili o solutie”.
Interesul dansului ca si primar al comunei consta in realizarea
acestui camin cultural.
A purtat discutii cu altcineva pentru a se implementa un alt proiect
asemanator, pentru ca viitorul e al proiectelor, in tara, se intra dintr-un
proiect in altul.
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de
sedinta, Ciui Cosmin,
declara inchise lucrarile sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de
29.11.2019, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Ciui Cosmin
Secretar,
Rapeanu Violeta

