ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PODGORIA

PROCES – VERBAL
- sedinta ordinara din 23.12.2020
Astăzi 23 DECEMBRIE 2020, 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. 212 din 23.12.2020
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 PSD, Gheorghe Emilia-Luminita, lipsind
motivat.
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, dl Primar al
comunei Podgoria, Chiru Marius .
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 procesele-verbale ale şedinţelor extraordinare
anterioare, respectiv cel al sedintei ordinare din 4.12.2020, respectiv, din
11.12.2020.
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
proceselor-verbale si nici solicitari pentru
menţionarea exactă a opiniilor
exprimate în şedinţa anterioară, Secretarul general al comunei Podgoria, supune
spre aprobare procesele-verbale încheiate în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al comunei Podgoria, din data de 4.12.2020 si din data de 11.12.2020 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, proiectul ordinii de zi fiind adus la cunostinta
publica, se supune la vot ordinea de zi a şedinţei din 23.12.2020, ordine de zi
ce cuprinde :

Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul fiscal 2021, la
nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau;
initiator – Chiru Marius – primarul comunei
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 :
 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si licentierii initiale a
serviciului social Centru de zi pentru copii – din cadrul Centrului
Multifunctional Podgoria – implementat in cadrul proiectului de investitie:
„COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA” – Cod
MySMIS 114560 – POCU/140/4/2;
initiator – Chiru Marius – primarul comunei
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 .
Discutii :
Referitor la proiectul de hotarare, aflat pe ordinea de zi, respectiv la
proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul fiscal 2021, la
nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau, domnul consilier P.N.L., Gheorghe
Adrian, face unele precizari cu privire la rangul comunei.
A depus pentru acest proiect de hotarare Amendament, pe care domnii
consilieri l-au putut analiza in sedintele pe comisii, in care propune modificarea
Anexei nr. 2 si Anexei nr. 6 la proiectul de hotarare , in sensul reincadrarii pe
rang si zona a localitatilor apartinatoare Comunei Podoria.
In conformitate cu Legea nr. 351/2001, arata, ca prezentul amendament
se incadreaza corespunzator,sesizand faptul ca in proiectul de hotarare si in
raportul compartimentului de resort s-a produs aceasta greseala. In atare
situatie, nu se poate ca satul Plesesti sa fie incadrat in aceeasi zona ca si satul
Cotatcu, conditiile din satul Cotatcu fiind net superioare satului Plesesti.
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca s-a
interesat la Contabilitate referitor la incadrarea pe rang si zona si a constatat,
ca este o eroarea de redactare, intrucat, intotdeauna satul Podgoria a fost
incadrat in rangul IV, iar celelalte sate sunt in rangul V. Mentioneaza, ca zonarea
satelor este de discutat. In sedinta Comisiei de specialitate pentru agricultura,
din care dansul face parte, s-au purtat discutii si au constat ca satele Cotatcu,
Plesesti si Tabacari (incadrate in zona B si C) au beneficiat de implementarea
unor investitii, astfel incat considera oportuna incadrarea acestor sate in zona A.
In anul 2015, cand s-a stabilit ultima incadrare pe zone, satul Tabacari nu
avea apa, asfalt, iar satul Cotatcu era fara asfalt. Comisia de agricultura a
stabilit, avand in vedere conditiile utilitare ale satelor de la momentul actual si
luand in discutie faptul, ca pentru satul Plesesti se lucreaza la un Studiu de
fezabilitate pentru apa, incadrarea acestor sate in zona A. Totodata, arata, ca

impozitul se mareste foarte putin la Tabacari si Plesesti, in ce priveste impozitul
pe gospodarie. Propunerea comisiei de specialitate din care dansul face parte este
ca toate satele sa fie trecute in zona A, Podgoria rangul IV, celelalte sate-in
rangul V. De retinut, ca pentru anul 2021 nu se majoreaza taxele si impozitele
locale, fiind doar o indexare cu rata inflatiei, conform prevederilor legale.
Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba care este diferenta de
impozitare in ce priveste zonele A, B.
Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, mentioneaza, ca satul Tabacari
se incadreaza in zona C, rang 5, dup aparerea dumnealui.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii raspunde
domnului consilier Ciui Cosmin, ca diferenta de impozitare ar fi, cam de 8% 10%, pentru satele Tabacari si Plesesti si ca in satul Plesesti sunt 300 de
gospodarii eligibile. Arata, ca in medie, un impozit pe cladire/teren, in extravilan,
este in suma de 150 lei.
Domnul consilier PSD,Ciui Cosmin, precizeaza in ce priveste impozitul,
ca la 1000 mp. teren arabil,
ar fi in plus fata de impozitul actual, asa cum
rezulta din calcul efectuat de catre dl. viceprimar, aproximativ 29 lei .
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, in
completarea celor mentionate anterior, precizeaza ca majorarea per total comuna,
ar fi in cuantum de 100 milioane de lei vechi. Este de parere, ca niciun sat din
comuna Podgoria nu a fost vitregit cu ceva, in conditiile in care copiii din satul
Plesesti beneficiaza de transport gratuit pana la scoala din Podgoria. Numai la
microbuzul scolar se cheltuiesc 60-70 mii lei. Informeaza, ca in vara anului
2020, a mai rezolvat o situatie destul de critica a satului Plesesti si anume,
drumul de pe Deal.
Mai arata, ca putea face aceasta investitie si la alte drumuri ale comunei,
dar a avut in vedere factori importanti care l-au determinat sa decida reabilitarea
acelui drum. Informeaza, ca ulita spre Darasti sau satul Tabacari sunt printre
prioritatile nr. 1 ale dansului. Cartierul Viilor nu a fost rezolvat pana acum, dar
lucreaza la intocmirea cartilor funciare pentru drumul de acolo, in vederea
asflatarii, si isi doreste sa rezolve si aceasta problema astringenta a comunitatii.
A considerat insa, ca satul Tabacari si satul Plesesti erau mult mai afectate.
Rezolvarea acestor situatii a reprezentat insa, un efort financiar considerabil.
Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, face un calcul pentru satul Tabacari
si rezulta ca 1500lei/la nivelul intregului sat, reprezinta efortul financiar pentru
acest sat, iar pentru satul Plesesti, 6000-8000 lei, maxim.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, este de parere
ca vom avea un an foarte dificil si trebuie sa rezistam. Din suma incasata in plus
urmare aplicarii ratei inflatiei pe anul 2019 precum si din incadrarea pe zone si
rang: satul Podgoria, Oratia, Cotatcu, Plesesti si Tabacari – in zona A, si rang :
IV- Podgoria, V-Oratia, Cotatcu, Plesesti si Tabacari, dumnealui, de comun acord
cu Consiliul Local, va rezolva o problema astringenta a comunitatii noastre.
Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, isi exprima dezacordul cu privire la
alocarea acestei sume pentru un anumit segment. Arata, ca in satele Tabacari si
Plesesti mai sunt ulite si drumuri pline de noroi. Cunoaste aceasta situatie din
deplasarile dansului la pacientii din comuna. Se propune zonarea A, insa, se
intreaba, daca in anul 2021 nu se va face ce ne-am propus?

Fiind epuizate discutiile referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi,
privind stabilirea nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora, ce se vor aplica in anul fiscal 2021, la nivelul comunei
Podgoria, se supune la vot proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor
aplica in anul fiscal 2021, la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau, proiect ce
este aprobat pe articole, cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi
„abtinere”, tinandu-se cont de amendamente, cu incadrarea pe zone si rang:
satul Podgoria, Oratia, Cotatcu, Plesesti si Tabacari – in zona A, si rang : IVPodgoria, V-Oratia, Cotatcu, Plesesti si Tabacari; cu obligativitatea, ca suma
rezultata din majorarea taxelor si impozitelor sa fie distribuita pentru rezolvarea
unor probleme ale comunitatii- situatie ce se va discuta la sedinta in care se va
aproba bugetul local al comunei Podgoria.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, referitor la
proiectul de hotarare aflat pe ordinea suplimentara de zi, informeaza, ca este una
din piesele necesare obtinerii avizului de functionare. Cei care isi desfasoara
activitatea la Centru sunt aceiasi, nu vor mai fi angajari noi. Este nevoie de acest
document, intrucat proiectul va continua pana in luna aprilie/mai 2021, plus 6
luni de voluntariat. Dupa finalizarea acestuia, avem dreptul la un alt proiect.
Precizeaza ca ii plac astfel de proiecte, desi sunt complicate. Informeaza domnii
consilieri, ca la urmatorul proiect va avansa, in sensul ca va avea echipa sa
pentru obtinerea finantarii, va beneficiaza cladirea Primariei, copiii, parintiii, vor
fi imobile reabilitate. In proiectul viitor isi doreste renovarea unei alte cladiri si
anume, Caminul de la Plesesti sau Gradinita cu Program Normal .
Nefiind discutii referitoare la proiectul aflat pe ordinea suplimentara de zi,
se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii si licentierii
initiale a serviciului social Centru de zi pentru copii – din cadrul Centrului
Multifunctional Podgoria – implementat in cadrul proiectului de investitie:
„COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA” – Cod
MySMIS 114560 – POCU/140/4/2 , proiect ce este aprobat pe articole, fara
amendamente, in forma initiata cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0
voturi „abtinere”.
Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, se intereseaza, despre o persoana
beneficiara de ajutor social, Aldea Constantin, cum poate primi un ajutor din
partea Primariei, deoarece acest caz social este extrem de delicat.
Aceasta familie are nevoie de bani pentru a-si procura mancarea si unele
medicamente. Danul a acordat asistenta medicala necesara acestui batran si a
constatat ca nevoile acestei familii sunt greu de satisfacut doar din ajutorul
social.
Doamna David Rodica, consilier PNL, arata ca sotia numitului Aldea
Constantin a lucrat si are vechime in munca de 17 ani. Va ajuta aceasta familie,
prin faptul ca ii va oferi sprijin batranei pentru a-si putea intocmi/completa cu
acte, dosarul de pensionare, insa mentioneaza, ca nu stia ca trebuie sa mearga
la Arhivele Statului pentru a obtine adeverinta de vechime ca lucrator al IAS
Podgoria.
Doamna PANAETE MIHAELA, consilier PSD, precizeaza ca acestia
primesc de la Cantina
din Plesesti o masa calda, zilnic, la ora 12.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, informeaza,
ca dupa sarbatorile de iarna va face demersuri si va vedea ce va putea face
pentru ca acestia sa primeasca pensie. Sustine ideea acordarii unui sprijin
financiar si va discuta si la Compartimentul de Asistenta Sociala in acest sens.

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, este de parere ca ajutorul ar
putea sa constea in a le plati utilitatile, curentul electric.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, spera ca tara
sa mearga bine si asa cum prin Programul PNDL s-au facut atatea, sa se faca si
pe viitor pentru comuna noastra. Crede ca nu vom fi noi ultimii ramasi din
judetul Buzau. Cele trei proiecte:
-Modernizarea DC 120 Rm – Sarat- Podgoria- Plesesti si a DS 1 din
Cartierul Viilor ;
-Infiintarea unui foraj de apa pentru locuitorii satului Plesesti;
-Modernizare infrustructura rutiera in comuna Podgoria, judetul Buzau,
au fost inscrise pe lista sinteza, lucru care, dupa parerea dansului, este de bun
augur.
Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, doreste a fie retinut faptul ca,
in cazul in care nu se vor concretiza, cele stabilite referitor la pct. 1 al ordinii
de zi, respectiv rezolvarea unei probleme din comunitatea noastra, cu banii in
plus din colectarea impozitelor si taxe locale,
dumnealui isi va sustine
propunerea de zonare conform amendamentului depus.
Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, intervine si
spune, ca nu vrea sa creeze discutii, doreste sa realizeze ceva cu banii incasati in
plus. Informeaza, ca in ultimii ani, pe alocatii bugetare niciun sat nu a fost lasat
in urma; s-au realizat si s-a intervenit la : Gradinita cu Program Prelungit,
Scoala Gimnaziala, Caminul Cultural, Dispensarul uman si D.C. Plesesti.
Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, propune ca la bugetul local
pe
anul 2021, sa se prinda sume pentru
acordarea unei prime de natalitate
pentru fiecare copil dar sa avem in vedere si demolarea Cladirii Scolii Oratia
precum si reabilitarea acelui teren.
Doamna Rapeanu Violeta, secretarul general al comunei,
mentioneaza,
cu privire la situatia numitului Aldea Constantin, ca se vor face verificari la
Compartimentul de asistenta sociala pentru a vedea daca acesta este beneficiar
de ajutor social si pentru a analiza prevederile legale, in sensul, daca acordarea
sprijinului financiar se poate dispune prin Dispozitia Primarului sau prin
hotarare de consiliu local.
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de
sedinta, Iacob Ana-Viorica declara inchise lucrarile sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 23.12.2020,
multumind tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Iacob Ana-Viorica
Secretar general,
Rapeanu Violeta

