
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 29.01.2021 

Astăzi 29 IANUARIE 2021, 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. 2 din 22.01.2021.  

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 

12 consilieri locali, doamna consilier PSD, Stefan Gabriela lipsind motivat, 
pentru a-si face investigatiile unele medicale. 

 Sedinta de astazi are loc cu respectarea normelor impuse de Decretul 

Presedintelui  Romaniei nr. 195/2020 precum si Ordonantele Militare nr. 1-3 
/2020, referitoare la prevenirea raspandirii  si infectarii cu Covid -19, in sensul 

ca tot cei care participa la sedinta de astazi sunt dotati cu masti si manusi si 
pastreaza o distanta minima intre fiecare persoana.  

 La şedinţă de astazi mai participă: viceprimarul comunei Podgoria – dl. 

Iorga Damian, secretarul comunei Podgoria - dna Rapeanu Violeta. Domnul 
Primar al comunei Podgoria, Chiru Marius . 

La şedinţă de astazi mai participă dl.Cozma Adrian, locuitor al comunei 
Podgoria, fiind respectate conditiile prevazute de art. 138 alin.(1) si (2) lit.c din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

In conformitate cu prevederile  art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, lucrarile sedintei sunt conduse de doamna consilier Iacob 
Ana-Viorica. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 138 alin.(15) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, la începutul acestei şedinţe, secretarul general al 

comunei supune spre aprobare procesul-verbal ale şedinţei ordinare anterioare, 
respectiv cel al sedintei ordinare din 23.12.2020 .  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 general al comunei Podgoria, supune 
spre aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinara a Consiliului Local al 

comunei Podgoria, din data de 23.12.2020 în urma votului, acestea sunt 
aprobate în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 
12 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 
29.01.2021, ordine de zi ce cuprinde : 

 
1.Proiect de hotarare  privind aprobarea organizarii retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Podgoria, pentru anul 

scolar 2021-2022; 
initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

 2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 
interes local stabilit pentru anul 2021 pentru persoanele majore apte de munca din 
familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
  
 3.Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a 
actului de transpoarenta decizionala si de crestere a gradului de accesal 
cetatenilor la documente de interes public si a activitatii Primariei si Consiliului 
Local al Comunei Podgoria si a comisiilor de specialitate. 
 

initiator – Gheorghe Adrian – conilier P.N.L. 
 

4.Diverse. 
 
In conformitate cu prevederile art. 135 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, domnul Primar al comunei doreste suplimentarea ordinii de 
zi, astfel : 

 
5.Proiect de hotarare  privind  aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS 
initiator – Chiru Marius – primarul comunei 

 
6.Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului Comunei 

Podgoria, prin Consiliul local al Comunei Podgoria, in  Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu 

Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei 
 

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisare pe 

pagina primariei dar si la avizierul institutiei. 
Fiind indeplinite conditiille prevazute de art. 135 alin.(2) din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, se supune la vot adoptarea Ordinii de zi 
suplimentara a acestei sedinte, care se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

“impotriva”, 0 voturi “pentru”, respectiv cu majoritate simplă . 



                                                                                                   

Discutii :  

Referitor la primul proiect de hotarare, aflat pe ordinea de zi, respectiv la 

proiectul de hotarare  privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din comuna Podgoria, pentru anul scolar 
2021-2022, domnul consilier PSD, Ciui Cosmin, remarca faptul ca,  

organizarea retelei scolare de invatamant nu prezinta  mari modificari fata de 
anii anteriori. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, intervine si 
arata, ca singura deosebire o reprezinta Gradinita cu program prelungit, fata de 
programul normal  cu care a fot organizata pana acum. 

Domnul Putrezeanu Adrian-Ciprian, consilier PSD, intreaba daca a fost 

stabilita firma de catering in cadrul proiectului aflat in derulare. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, 
in sensul, ca a contactat doua firme de catering private. Mentioneaza, ca in oras, 

suma alocata pentru catering este de 9 lei/copil, iar din semestrul II, va fi de 10 
lei/copil. La nivelul comunei noastre se adauga transportul si ambalatul 
mancarii. La noi este mai dificil, pentru ca vom adaua contravaloarea caserolelor 

pentru fiecare zi fiind de 1,5 lei-2 lei la care se adauga si transportul, 
ajungandu-se la suma de 13 lei/copil pe zi. Deopotriva, arata ca a purtat discutii 

si cu doamna director a Scolii Gimnaziale Podgoria, pentru gasirea unei solutii. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba  referitor la programul de 
masa, cum se va organiza. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde 
domnului consilier, ca se asigura programul de masa, ca la camin -  mic dejun, 

pranz, gustare. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, cunoaste, ca este obligatoriu, ca 
beneficiari sa fie copii  din comuna Podgoria. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, doreste sa 
creeze aceasta facilitate, mai ales pentru pentru parintii care lucreaza si nu au 

cu cine isi lasa copiii. Insa, asa cum a explicat anterior, pretul este cu 3-4 lei mai 
mare. 

Doamna Mavrodin Elena, consilier PSD, este de parere ca pretul ar fi mai 
mic daca s-ar scoate micul dejun si daca s-ar accepta ca fiecare copil sa vina cu 
pachetul sau.  

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, spune, ca 
daca se va incepe scoala, va purta  discutatii  si cu parintii cu privire la 
scoaterea mesei de dimineata si va vedea daca acestia sunt de acord. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, este de parere, ca in functie de 

discutiile purtate cu parintii vom vedea daca se va putea  scoate gustarea de la 
orele 16.00. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza, 

ca Gradinita nr. 1 din oras prepara mancarea, dar nu poate asigura transportul 
fara asigurarea normelor de igiena. Arata, ca din punct de vedere financiar, nu a 
gasit niciun patron care sa se incadreze sub minim 14 lei. Mentioneaza, ca este 



                                                                                                   

la stadiul de discutie posibilitatea de a subventiona  din bugetul local suma de 5 
lei pe luna. O alta varianta, ar fi sa cumpere oale, insa nu e igienic. Este de 

parere ca va discuta dupa 3-4.02.2021 daca se va deschide scoala, pentru ca 
exista posibilitatea ca pe 1.03.2021, sa se inchida. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, informeaza, ca 
la Gradinita cu Program Prelungit Podgoria,  Directia de Sanatate Publica 
impune Consiliul Local, conform prevederilor legale, sa asigure asistenta 

medicala pe tot parcursul zilei, cu un asistent cu atestat de libera practica sau 
personal angajat. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde 
domnului viceprimar, ca a rezolvat si ca va avea 8 ore asistent medical, cu care 

va incheia contract si va pune la punct si activitatea de la Dispensarul Plesesti. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, considera a fi oportun daca  
Primaria i-ar putea pune la dispozitie asistentei medicale un mijloc de transport. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde 
domnului consilier PSD, ca va tine cont de parerea dumnealui  in acest sens. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, referitor la activitatea asistentei 

medicale, arata, ca aceasta poate merge si de doua ori pe saptamana, intrucat 
vine in sprijinul locuitorilor din satul Plesesti. In acest sat sunt 40 de bolnavi 
crinici care vin dupa retete. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, precizeaza, ca 
va discuta mult mai aplecat in functie de Hotararea Guvernului, de deschidere a 
scolilor. Mai arata, ca bugetul pe anul 2021 se va vota pana pe 15.03.2021 si nu 

stie ce ne va rezerva si ca este necesar sa rezistam. 
Fiind epuizate discutiile referitoare la proiectul  nr. 1 aflat pe ordinea de zi,  

se supune la vot proiectul de hotarare  privind aprobarea organizarii retelei scolare 
a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Podgoria, pentru anul 
scolar 2021-2022, proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in 
forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

In ce priveste cel de-al doilea proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a 
sedintei, privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local stabilit 

pentru anul 2021 pentru persoanele majore apte de munca din familiile 
beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, doamna Iacob 

Ana-Viorica, consilier PSD, doreste sa stie concret, cate persoane, cate dosare 
de beneficiari de ajutor social sunt. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii raspunde, ca 

sunt 178 de dosare de ajutor social  in plata, pentru care beneficiarii trebuie sa 
desfasoare ore de munca.Din acestia,  in aproximativ 38 de dosare  sunt 
beneficiari care nu desfasoara ore de munca.Numarul peroanelor este, estimativ 

vorbind, de 380. Persoanele mentionate trebuie sa desfasoore minim 11 ore si 
maxim 42 ore lunar. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, mentioneaza, 

ca datele prezentate de catre domnul viceprimar sunt corecte. In continuare, 
dasul face o prezentare a activitatilor si a sumelor alocate la nivelul anului 2020: 
170 de familii beneficiare, adica 371 de persoane, suma alocata pentru acestea 

fiind de 486.000. Pentru ajutorul de incalzire, suma alocata a fost de 49.300 lei, 



                                                                                                   

tichete masa calda au fost acordate unui numar de 116 persoane, cu varste de 
peste 75 ani, pachete cu alimente, produse igiena au fost atribuite unui numar 

de 697 persoane. S-au mai acordat tichete in valoare de 500 lei, pentru un 
numar de 168 copii care proveneau din familii numeroase si tichete pentru 21 

prescolari. Mai arata, ca sunt 13 asistenti personali si 7 beneficiari ai 
indemnizatiei de handicap. Precizeaza, ca cei care nu au efectuat orele de munca, 
au fost scosi. Mai arata, ca la Plesesti incearca sa efectueze cat mai multe  

lucrari cu beneficiarii Legii nr. 416/2001. 

 Apreciaza, ca nu este corect in ce priveste eforturile pe care le face sa 
aloce sume din bugetul local pentru efectuarea lucrarilor, fata de sume pe care le 

incaseaza beneficiarii de ajutor social, dar legea trebuie aplicata. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, este de parere, ca sunt alocati prea 
multi bani si este prea putina munca. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii da dreptate 
domnului consilier, insa cunoaste ca legislatia este dificila, muncile sunt 
necalificate. Stie ca la Podgoria, oamenii sunt scosi la treaba. Tot ceea ce a putut 

face cu cei de la Legea nr. 416/2001, a economisit bani la bugetul local. In 
saptamana 15-29.01.2021 a insistat pe institutii si a toaletat copacii. Arata, ca a 
contactat o firma, au venit alpinisti pentru a toaleta copacii care afectau cablurile 

de curent electric si ca vor merge la Plesesti chiar si sambata. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, intreaba cat costa operatiunea 
de toaletare a copacilor. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, 
ca pretul pentru fiecare copac taiat este de 520 lei si in total sunt 21 copaci, plus 
9 copaci la Plesesti. Din punct de vedere financiar este avantajos, pentru ca va da 

banii in rate. Precizeaza, ca in curtea cimitirului din satul Cotatcu, copacii erau 
foarte mari. S-a mai facut aceasta operatiune acum cativa ani, dar acum este 

imperios necesara. 

Doamna David Rodica, consilier PNL, sesizeaza problema gunoaielor din 
Punctul Darasti, de la Plesesti,  si solicita sprijinul conducerii comunei in aceste 
sens. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, informeaza, ca 
daca mai sunt actiuni care vor aparea pe parcurs, planul se poate actualiza. 

Fiind epuizate discutiile  referitoare la proiectul de hotarare nr. 2 aflat pe 

ordinea de zi,  se supune la vot  adoptarea proiectului de hotarare  privind 
aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2021 
pentru persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, proiect ce este aprobat pe articole, fara 
amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 
voturi „abtinere”. 

Al treilea proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de astazi  
vizeaza  aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta 

decizionala si de crestere a gradului de accesul cetatenilor la documente de 
interes public si a activitatii Primariei si Consiliului Local al Comunei Podgoria si 

a comisiilor de specialitate si a fost initiat de catre domnul consilier PNL,  
Gheorghe Adrian. 



                                                                                                   

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, luand cuvantul, mentioneaza, 
ca acest proiect de hotarare vine in interesul cetatenilor pentru ca site-ul cu 

privire la transparenta decizionala nu este atat de bine structurat. Arata, ca a 
constatat, ca multe consilii locale, chiar si Slobozia Bradului, isi desfasoara 
sedintele on-line . Mentioneaza, ca nu este niciun fel de “bau-bau” acest proiect 

si ca dansul si colega sa de partid, sunt pentru cetateni si in acest context 
pandemic, considera, ca adoptarea sa este de bun augur. 

Doamna Mavrodin Elena, consilier PSD, este de parere, ca acest proiect 
de hotarare necesita alocarea unor sume importante de bani, nu pot fi stocate 
informatii de acest gen pe telefonul oricui. 

Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD,  considera, ca lucrurile nu sunt 
extrem de simple. Este de parere, ca nu poate intra in sedinta de pe telefonul 
mobil si ca sala de sedinte trebuie sa dispuna de un sistem audio-video, pentru a 

asigura tehnica potrivita acestui proiect. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, informeaza, ca doar cu un 
trepied si un telefon mobil, se poate inregistra, filma si isi ofera sprijinul in acest 

sens. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, considera, ca 
nu este in regula sa se filmeze cu un telefon privat. Are in vedere acest proiect de 

hotarare, nu are o problema in acest sens, chiar considera ca este  de bun augur 
sugestia domnului consilier Gheorghe Adrian. Spune, ca va vedea ce se poate 
face in acest sens si cat de urmarit este site-ul institutiei. Doar cineva rau 

intentionat poate spune, ca in Consiliul Local se pun la cale afaceri. Nu este de 
acord cu un telefon personal, intrucat toate datele trebuie stocate si date 

publicitatii. Arata, ca la sedinta de Consiliu Local, domnul Cozma Adrian si-a 
exprimat dorinta de a participa la desfasurarea acesteia- a fost de acord; 
precizeaza ca a dorit sa participe si la Rm. Sarat, dar nu a fost acceptat, neavand 

domiciliul /resedinta pe raza municipiului Rm Sarat. Precizeaza, ca dupa votarea 
bugetului, va discuta cateva aspecte cu firma care se ocupa de site-ul Primariei. 
O intreaba pe doamna secretar, daca exista doar site-ul institutiei, pentru ca 

pagina de Facebook nu avem, din cate stie dansul. Este de parere ca pagina 
trebuie securizata. Spune, ca a vazsut, ca la toate consiliile locale, oamenii pot 

participa. Referitor la reclama in comuna, ar dori sa tipareasca un ziar, mai ales 
in ce priveste salubrizarea, a decis sa informeze populatia lunar, sa se poata 
adresa locuitorilor prin chestiuni concrete. In aceasta publicatie, va discuta 

despre reglementarile serviciului de salubrizare. Il invita pe domnul consilier 
Gheorghe Adrian sa faca parte dintr-o comisie, parte a campaniei de informare. 
Trebuie sa ne incadram in legislatia in domeniu. A vrut sa puna in discutie acest 

proiect de hotarare in aceasta sedinta, insa legea impune parcurgerea unor etape 
si pentru prestatorul de servicii. Informeaza ca pretul de 5-6 lei/ persoana nu 

este un pret mare, in conditiile in care si un copil mic produce gunoi – pampers. 
Aceasta taxa reprezinta preluarea de la cetateni a gunoiului menajer si reciclabil. 
Arata, ca in lunile noiebrie si decembrie ale anului 2020 a avut sesizari de la 

Garda de Mediu si Prefectura si trebuie sa intram in legalitate. Daca se doreste o 
tara ca afara, trebuie sa platim. Taxa aceasta este valabila numai daca 1162 de 

gospodarii ar fi eligibile. A explicat la Garda de Mediu, ca una e colectarea 
gunoiului in mediul rural si alta e colectarea acestuia din mediul 
urban-bloc/casa. Informeaza, ca la nivelul judetului Buzau nu s-a luat nicio 

masura si niciun proiect nu a devenit eligibil. Obligativitatea este aruncata in 
sarcina UAT. Am aratat, ca la Rm. Sarat, taxa este de 16 lei/persoana. Nu este 



                                                                                                   

normal ca firmele sa faca contracte cu Primariile, acestea platesc si recupereaza 
taxa de la populatie. Trebuie luate in calcul si depozitele de gunoi, gunoi pe care 

firma nu-l ridica. Ne vom confrunta cu depozite facute total nepotrivit in curtea 
fiecarei locuinte. Mai trebuie identificata o sursa financiara pentru colectarea 

acestuia. Si in Rm. Sarat exista aceeasi problema, in cartierele Alecu Bagdat, 
Costieni. In acest sens vom achizitiona si 4-5 camere video. Mentioneaza, ca 
inainte de control, s-a facut curat la Podul de la Cotatcu,iar a doua  zi a aparut 

acolo un caine mort, 3 saci gunoi.  Vine controlul si esti pasibil de amenda. 
Acesta este scopul campaniei de promovare, va analiza si aceasta situatie expusa 
de domnul consilier Gheorghe Adrian. Este de parere, ca in 2-3 ani, vom avea 

probleme din punct de vedere al tehnologiei. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, in privinta proiectului de hotarare 
referitor la transparenta decizionala, arata, ca i se pare a fi o idee buna. S-a 

gandit ca in felul acesta putem evita una sa se dicute si alta sa se consemneze. 
Tine sa mentioneze, in legatura cu pozitia sa de la sedinta anterioara, ca s-a 

pregatit pentru o profesie si doreste sa activeze in cadrul acesteia si a considerat 
ca domnul Iorga Damian este pregatit pentru functia de viceprimar. 
Adresandu-se domnului consilier Gheorghe Adrian, ii spune ca nu il banuieste de 

prostie, insa a prezentat pe youtube doar ce i-a convenit acestuia. Este de parere, 
ca propunerea domnului consilier a fost facuta  la panarama. Arata, ca din 
punct de vedere colegial, trebuie sa fim corecti, iar postarea domnului consilier 

nu este facuta cu buna credinta. 

Doamna Iacob Ana-Viorica, consilier PSD, intervine si arata, ca era mult 
mai fair play ca lucrurile sa fi stat altfel- s-ar fi putut propune pe sine chiar. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, spune ca sunt opinii diferite si 
ca poate spune orice, ca este in democratie. 

Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD, precizeaza, ca a dorit sa se 

documenteze pentru aceasta sedinta, analizand legislatia in domeniu. Confirma 
faptul, ca si dupa parerea sa, domnul viceprimar Iorga Damian este cel mai 
capabil sa ocupe aceasta functie, intrucat iti trebuie timp sa te documentezi, sa 

aprofundezi legislatia pentru ca mai apoi sa o poti aplica. Adresandu-se 
domnului consilier Gheorghe Adrian, ii spune, ca pe youtube maniera dansului 

de abordare  nu este  conforma cu realitatea care se desfasoara in sedintele de 
Consiliu, si nu este fair-play din partea sa. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, remarca 

faptul  ca, domnul consilier Gheorghe Adrian se prezinta ca un  viitor politician. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, ii raspunde, ca functia de 
consilier local reprezinta pentru dumnealui un job pe patru ani. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, spune, ca 
fiecare dintre noi are o pregatire in domeniul lui de activitate. Per ansamblu, 
dansul, de exemplu, poate spune ca nu cunoaste in detaliu toate aspectele, altfel, 

nu ar mai fi consultat Aparatul de Specialitate. Sfatul dansului, este ca domnul 
consilier Gheorghe Adrian, tanar fiind, problemele acestea nu le cunoaste in 
totalitate. Subliniaza faptul ca  de cand a venit domnul doctor Ciui Cosmin in 

comuna, media de varsta a comunei a crescut si deci acest aspect se datoreaza 
domnului doctor care este implicat in activitatea sa. 



                                                                                                   

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, spune ca a fost dezamagit de  
modul de abordare, de exprimare,  pe internet al  domnului consilier Gheorghe 

Adrian. Considera ca  a fost foarte clar in ceea ce a sustinut   referitor la 
propunerea domnului Gheorghe Adrian de a fi  ales viceprimar, si nu il 

banuieste ca ar fi inteles lucrurile gresit. Dansul a spus clar ca are in spate ani 
de studii si volum de munca in profesia de medic si nu dispune de timpul 
necesar pentru a fi viceprimarul comunei, tinand cont de importanta functiei si a 

responsabilitatilor acesteia.  

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, intervine si 
spune, ca si dansul are ceva de reprosat referitor la filmari. Ar fi bine daca s-ar 

reda realitatea din aceste sedinte ale Consiliului local si nu interpretarea data de 
domnul consilier. 

Referitor la site-ul Primariei, noi nu suntem nici primii si nici ultimii care 

nu l-am actualizat. Se refera la site-urile altor institutii  centrale, mult mai 
importante, care nu sunt actualizate la zi. Informeaza, ca sedintele de consiliu 
sunt publice, iar procesele-verbale ale sedintelor de consiliu sunt afisate si la 

avizier, pot fi oricand citite. 

Doamna Rapeanu Violeta, secretarul general al comunei, doreste sa 
invedereze prevederile art.138 alin.(13) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, referitor la modul de consemnare in  procesul-verbal al sedintei 
de consiliu, in sensul, ca se face o sinteza a discutiilor purtate in cadrul acesteia. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, doreste sa redea 
si dumnealui prevederile legale din Codul  Admnistrativ, referitor la modul de 
intocmire al proceselor verbale. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, mentioneaza, 
ca trebuie sa incepem cu inceputul. Arata, ca in anul 2012 a avut in plan sa 
reabiliteze sala de sedinte si tot atunci, a vrut sa aiba o auditie clara, dar din 

calculul sumar, a dat inapoi, pentru ca era foarte scump, iar lista de datorii era 
foarte mare.  De la un buget la altul, a tot amanat. Tot timpul a facut economii, 
in sensul, ca nu a montat centrala termica la Primarie, nu a facut pavoazare 

pentru sarbatori, etc. Propunerea domnului consilier Gheorghe Adrian necesita o 
investitie, iar transparenta a fost si exista, prin dispozitiile Legii nr. 544 /2001. 
Va vedea, daca in sedinta de aprobare a bugetului exista posibilitatea alocarii 

unei sume pentru concretizarea acestei propuneri. Exista transparenta, atat cat 
se poate,insa, se abtine de la promisiuni, pentru ca stie ca sunt datorii.Desigur, 

decizia apartine domnilor consilieri locali 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, reitereaza,ca vine in sprijinul 
Consiliului cu un trepied. 

Fiind epuizate discutiile  referitoare la proiectul nr. 3 aflat pe ordinea de zi,  
se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare  privind aprobarea unor masuri 
de imbunatatire a actului de transpoarenta decizionala si de crestere a gradului de 
accesal cetatenilor la documente de interes public si a activitatii Primariei si 
Consiliului Local al Comunei Podgoria si a comisiilor de specialitate proiect ce nu a 
intrunit cvorumul necesar pentru a a fi adoptata hotararea Consiliului Local, fiind 
votat cu 3 voturi „pentru”- Ciui Cosmin, Gheorghe Adrian, David Rodica,  4 voturi 
„impotriva” – Panaete  Mihaela, Nanescu  Dumitru, Iosif Bogdan, Gheorghe 

Emilia - Luminita si 5 voturi „abtinere”- Iacob Ana – Viorica, Mavrodin Elena, 
Pricopi Ionel, Iorga Damian, Putrezeanu Ciprian – Adrian. 



                                                                                                   

 In ce priveste proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi suplimentara, 

respectiv, privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, domnul 

Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza, ca TUC-ul a 

transmis o adresa pentru contributia la transportul in comun, prin care solicita 

120 mii lei. Arata, ca a achitat in jur de 30 de mii lei pentru ca am fost avertizati 

ca vom ramane fara transport. Mentioneaza, ca datoriile sunt destul de mari, 

10.000 la curent, 10.000 la transport, iar noua nu ne mai ramane niciun leu. 

Din Plesesti, microbuzul, pleca gol. Solutia o va discuta tot la aprobarea 

bugetului, pentru ca decat sa dea 120.000 lei la TUC, a facut economie si a mai 

facut si altceva. 

Doamna Panaete Mihaela, consilier PSD, referitor la transportul de 
persoane din satul Plesesti, propune, ca macar o zi pe saptamana sa circule 

microbuzul, aceasta fiind doleanta persoanelor varstnice din acest sat. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba, daca nu ar fi posibil sa 
transporte persoanele cu microbuzul scolar pana in satul Oratia. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde 
domnului consilier Ciui Cosmin, ca nu ii permite legea. Arata, ca pentru 
reglementarea acestei situatii este nevoie de bani. Mentioneaza, ca Podgoria este 

defavorizata, pentru ca se afla situata la departare de oras, spre deosebire de 
comuna Valea Ramnicului. 

Fiind epuizate discutiile referitoare la proiectul de hotarare nr. 4 aflat pe 

ordinea suplimentara de zi,  se supune la vot adoptarea  proiectului de hotarare  

privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a 

Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, proiect ce este aprobat pe articole, 

fara amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” 

si 0 voturi „abtinere”. 

Nefiind discutii referitoare la proiectul de hotarare  privind  desemnarea 

reprezentantului Comunei Podgoria, prin Consiliul local al Comunei Podgoria, in  

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 

Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod 

corespunzator, se supune la vot adoptarea   acestuia, fiind  aprobat pe articole, 

fara amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” 

si 0 voturi „abtinere”. 

Se ia in discutie cererea Preotului Paroh Rotaru Catalin, cerere prezentata 

de catre domnul Primar, prin care solicita efectuarea demersurilor necesare in 

vederea atribuirii titlului onorific de „cetatean de onoare” domnului Cioroiu Ion. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, propune ca strada pe care 

locuieste domnul Cioroiu Ion sa poarte numele acestuia. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, mentioneaza, 
ca daca se va finanta asfaltarea a 10 Km de ulite, se va putea intocmi si 

nomenclatorul stradal si are in vedere si propunere d-lui Gheorghe Adrian. 



                                                                                                   

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, spune despre domnul Cioroiu Ion, 
ca este un om foarte sensibil si ca a fost foarte afectat, ca la implinirea varstei de 

100 de ani, nu i-a fost acordata importanta cuvenita. Propune oferirea unui 
cadou, la implinirea varstei de 101 ani a acestuia. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza, 
ca in anul 2019, pentru un interval de o ora s-a dus impreuna cu cei de la 
M.Ap.N. la dansul, insa, in anul 2020, din cauza pandemiei, a evitat. O roaga pe 

doamna secretar sa vada care sunt prevederile legii in aceste situatii. Deopotriva, 
spune, ca este in Podgoria din anul 1995 si tine foarte mult la locuitorii acestuia. 
Sunt oameni care si-au pus amprenta asupra educatiei, a dezvoltarii comunei, 

sunt oameni importanti pentru comuna noastra.Cu titlu de exemplu il prezinta si 
pe dl. Putrezeanu Constantin. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, este de parere ca acesti oameni 

importanti sunt fiii comunei Podgoria. 

Diverse 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza, 
referitor la drumul DC 120, ca va incepe sa puna piatra atunci cand se va  

indreapta vremea putin. Din martie arata, ca va intra si pe domeniul rutier, 
pentru refacerea acestuia. 

Domnul Iosif Bogdan, consilier PSD, doreste sa intrebe in numele 
locuitorilor de pe strada unde locuieste mama sa, cum poate sa toaleteze un 
copac se afla situat in curtea mamei sale, sub un transformator de curent 

electric, intrucat nu poate sa faca aceasta operatiune oricine, fiind vorba de 
curent electric. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, spune, ca nu 

doreste sa aloce bani pentru drumuri, intrucat spera sa fie aprobate proiectele 
ale caror documentatii au fost depuse si  crede ca pana in iunie va sti sigur ce se 
va intampla. Cunoaste ca ce s-a intamplat cu PNDL 1 si 2 nu se va mai intampla, 

pentru ca toate proiectele vor fi stopate. 

Doamna Panaete Mihaela, consilier PSD, intreaba, daca este vorba si de 
satul Plesesti in vederea accesarii de  fonduri europene. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde, 
ca    cei 10 km de drum pentru care s-a solicitat finantare, sunt incluse si ulite 
din satul Plesesti, si se  vor asfalta din fonduri europene. Sa se ajunga la 1 

milion de euro pentru comuna Podgoria, este foarte greu. Prezinta cateva 
obiective ce trebuie atinse pentru a atinge cel putin 72 puncte pentru finantare. 
Este de parere, ca atat pe Compania Nationala de Investitii, cat si pe fonduri 

europene ne putem incadra. Informeaza, ca in sedinta de Consiliu Local nu 
doreste sa faca politica, doreste sa se ia decizii care sa vina in sprijinul si evolutia 

comunei Podgoria si a locuitorilor acesteia. 

Domnul Iosif Bogdan, consilier PSD, referitor la ceea ce sintetizeaza 
doamna secretar si ceea ce prezinta domnul consilier Gheorghe Adrian pe pagina 

sa de facebook, intreaba daca este legal cum procedeaza acesta.Dupa parerea sa, 
domnul Gheorghe Adrian reda informatiile in mod eronat/ neconforme cu 
realitatea si cei interesati pot adresa intrebari /interpelari si dumnealor, in 

calitate de consilieri locali, intrucat acest Consiliu este format din 13 consilieri 



                                                                                                   

locali. Legea prevede ca aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, 
să acorde audienţe  sau să organizeze  întâlniri cu cetăţenii, astfel incat acestia 

pot fi informati corect.  

 Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi si pe ordinea 
suplimentara de zi, presedintele de sedinta, Iacob Ana-Viorica declara inchise 

lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul 
Buzau, din data de 29.01.2021, multumind tuturor celor prezenti pentru 

participare. 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 
Presedinte de sedinta,      
 

Iacob Ana-Viorica     
 

      Secretar general,  
 
      Rapeanu Violeta 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


