
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta extrordinara din 11 DECEMBRIE 2020 

Astăzi 11 DECEMBRIE 2020, Consiliul Local al comunei Podgoria, 

judeţul Buzau,  s-a intrunit în şedinţa extraordinară, 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. 211 din 10.12.2020  

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 Gheorghe Emilia-Luminita 
fiind absenta motivat-fiind placata din localitate, internata intr – o unitate 

spitaliceasca in vederea efectuarii unei  interventii 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: Primarul comunei Podgoria- dl. 

Chiru Marius,  secretarul comunei Podgoria- dna Rapeanu Violeta si 
viceprimarul comunei – dl. Iorga Damian . 

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 
11.12.2020, ordine de zi ce cuprinde : 

 
1.Rectificarea bugetului local al comunei Podgoria-luna decembrie 2020; 

 initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

Proiectul ordinii de zi este 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 

a acestei sedinte, care se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 
voturi “pentru”, respectiv cu majoritate simplă . 

Doamna Rapeanu Violeta, secretarul general al comunei Podgoria, 
judetul Buzau, da citire proiectului ordinii de zi. 



                                                                                                   

 Referitor la punctul aflat pe ordinea de zi, domnul Primar al comunei, 
Chiru Marius, explica domnilor consilieri prevederile legale, necesitatea 
rectificarii bugetului local al comunei pentru luna decembrie, cu suma de 

20.000 lei pentru plata asistentilor personali. 
Nefiind discutii referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi,  se supune 

la vot adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al 

comunei Podgoria-luna decembrie 2020, proiect ce este aprobat pe articole, fara 
amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 
voturi „abtinere”. 

Discutii - diverse :  

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
informeaza pe domnii consilieri, ca  in urma cu 10 zile a fost la Garda de 

Mediu pentru un control privind  reciclarea gunoaielor. A incercat sa colecteze 
gunoiul asa cum a facut-o, dar problema deseurilor nu este singura la nivel de 

tara si trebuie luate anumite masuri in comuna noastra . Arata, ca in zona, 
colectarea gunoiului costa 16 lei/persoana/gunoiul menajer. Colectarea 
gunoiului s-a facut in asa fel incat sa sprijine locuitorii comunei din punct de 

vedere financiar. Crede ca vom fi afectati din punct de vedere financiar anul 
viitor. La Rm. Sarat colectarea gunoiului costa 16 lei pentru gunoiul menajer, 

astfel incat, la nivel de familie, de 4 persoane, colectarea costa 74 lei. Costul va 
fi extrem de mare pentru ca  va include si transportul. 

Domnul Ciui Cosmin, consiler local P.S.D., intreaba daca colectarea se 

va plati pe persoana indiferent de cantitate si ce se va intampla cu gunoiul 
rezultat urmare daramarii unui imobil. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 

raspunde, ca acesta se va ridica de catre RER, cu autoutilitara speciala. Mai 
mult decat atat, informeaza, ca in spatele curtii, trebuie sa se amenajeze o 
zona de compost. Trebuie rezoltata aceasta chestiune cu RER, Acvaterm. 

Spune, domnul Primar, ca va face o paritate, pentru a avea o colaborare in 
vederea ridicarii gunoiului la 2 sapatamani.Mentioneaza, ca raspunde de 
aceasta situatie si pana acum nu a facut-o, tocmai din dorinta de a-i proteja 

pe locuitori din punct de vedere financiar. Informeaza, ca o tona de gunoi, la 
Galbinasi, costa 200 lei. Mentioneaza ca va face si dansul propuneri, insa ii 

invita si pe domnii consilieri sa vina cu astfel de propuneri. 

In ceea ce priveste apa, printr-un proiect a mai facut un foraj de apa si 
un bazin, dar cantitatea de apa a fost tot insuficienta. Doreste sa rezolve 

aceasta problema si a discutat la Compania de Apa. Este de parere ca ar fi 
bine sa colaboreze cu Compania de Apa pentru satul Podgoria si Consiliul local 
sa furnizeze apa pentru satele Oratia si Cotatcu. Am putea lua cu 5,60 lei 

m.c./ apa. Mentioneaza, ca pana la Piron, sa furnizam apa prin Compania de 
Apa. In ce priveste canalizarea, aceasta necesita 16 miliarde pentru finalizare 
si mai avem nevoie de 4 angajati. Daca nu se branseaza cel putin 70-80 de 

locuitori din 250, statia nu poate fi folosita. Precizeaza, ca putem da  si 
canalizarea catre Compania de Apa. 

 Domnul Ciui Cosmin, consiler local P.S.D., este de parere, ca ar fi 
bine sa se faca un sondaj de opinie, dar si prin intermediul retelei de 
socializare Facebook poate cere parerea locuitorilor. Considera, ca ar fi bine ca 

fiecare locuitor sa isi faca bazin. Din punctul sau de vedere, nu exista nicio 
problema, insa, in viitor, costurile sa nu fie majorate. 



                                                                                                   

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, considera, 
ca la fiecare bazin trebuie montate apometre, iar toata apa care va intra  va fi 
inregistrata de apometre, altfel, la citire vom avea  pierderi. 

 Domnul Ciui Cosmin, consiler local P.S.D., este de parere, ca cei care 
fura ar trebui sa raspunda penal.  

Domnul Gheorghe Adrian, consiler local P.N.L., informeaza, ca exista 
niste contoare smart care functioneaza, iar acestea pot fi sistate cand se 

ajunge la un anumit  consum. Se stie ca in Podgoria jos, o anumita societate 
consuma o cantitatea foarte mare de apa. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, in replica, 
ii spune domnului consilier Gheorghe Adrian, ca daca e vorba de cele doua 
societati, de langa Biserica Podgoria, a purtat si dansul si dl. viceprimar 

discutii, si acestia si-au facut foraje.  

 Domnul Ciui Cosmin, consiler local P.S.D., este mirat de faptul ca 
40% reprezinta pierderi din consumul de apa. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii explica, 
ca sunt persoane care au doua bransari si ca se consuma 1 bazin la 3-4 zile, 
iar vara, cand consumul de apa este mai mare, 1 bazin/opt ore. Ii indeamna 

pe domnii consilieri sa se gandeasca si dansii, intrucat sunt masuri severe, 
care vor costa voturi in anul 2024, dar nu il intereseaza, intrucat doreste sa 
rezolve problema apei in comuna Podgoria. 

 Domnul Putrezeanu Ciprian-Adrian, consiler local P.S.D., cunoaste, 
ca la Compania de Apa  pierderile se impart. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ia cuvantul 

in replica si ii raspunde, ca peste tot se impart pierderile si la Rm. Sarat si la 
Buzau. 

 Domnul Ciui Cosmin, consiler local P.S.D., propune,referitor la 

desfasurarea sedintelor de consiliu, ca acestea  sa fie organizate dupa amiaza, 
spre sfarsitul saptamanii . 

 
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de 

sedinta, Iacob Ana-Viorica declara inchise lucrarile sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 11.12.2020, 

multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 
 

 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 
Presedinte de sedinta,      

 
  Iacob Ana-Viorica     

      Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta  

 

 
 

 

  


