
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 25.02.2021 

Astăzi 25 FEBRUARIE 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. 29 din 19.02.2021.  

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, Gheorghe 
Emilia-Luminita fiind absenta. 

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 . 

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 29.01.2021. 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 29.01.2021 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 indepliniteprevederile art. 135 alin. (1) – (4)  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  se supune la vot ordinea de zi a 
şedinţei din 25.02.2021, ordine de zi ce cuprinde : 

 
1.Proiect de hotarare  privind alegerea Presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local al comunei Podgoria pentru perioada martie-mai 2021; 
initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

 2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru 
conferirea/retragerea titlului de cetatean de onoare al comunei Podgoria; 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
  

3.Proiect de hotarare pentru insusirea raportului privind activitatea 

desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, in 
semestrul II al anului 2020. 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si 

Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PROGAZ BUZAU 2020”, 
la care comuna Podgoria este mebru asociat. 

                  initiator – Chiru Marius – primarul comunei 
 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului contului 

de executie al bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2020. 
                  initiator – Chiru Marius – primarul comunei 
 

 Diverse. 
  

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

Discutii :  

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 

informeaza domnii consilieri, ca a participat la Consiliul Judetean la sedinta 
pentru  Strategia de Dezvoltare a judetului Buzau. Este imperativ sa avem 
si noi Strategia de Dezvoltare a comunei . Este necesara, esentiala si exista 

posibilitatea, ca in situatia in care nu o avem, sa nu putem implementa 
proiecte pentru perioada 2021 – 2027. O alta problema adusa in discutie, la 

care doreste ca domnii consilieri sa se gandeasca, chestiune pe care a 
analizat-o si dansul, este aceea a apei, pe langa discutiile purtate cu privire 
la organizarea serviciului de salurizare. Arata, ca va merge la Compania de 

Apa, intrucat anul acesta este necesar, sa incepem intocmirea 



                                                                                                   

documentatiei. Solutia pentru comuna noastra, ar fi, ca cel putin satul 
Podgoria sa-l dam Companiei de Apa. Astfel, am avea doua foraje pentru 

500 locuitori ai satului Oratia. Mentioneaza, ca a purtat discutii si pe 
reteaua de socializare Facebook cu privire la acest sistem de apa. Este o 

reala problema apa la nivelul satului. 
Reaminteste   in privinta gunoiului de pe raza comunei,  ca se 

lucreaza la intocmirea documentatiei necesare astfel incat sa gasim solutia 

optima pentru  organizarea serviciului public de salubrizare. 

 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, intervine si spune, ca apa 

este o mare problema, intrucat locuitorii uda din apa pentru consum. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca la Ramnicu Sarat, metrul cub de apa este de 13-14 lei. La 
acest moment, ar putea scoate apa pluviala si canalizarea. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba, ca daca se preia satul   
Podgoria, se vad note discordante intre consum si pierderi? 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca spera sa nu fie probleme. Arata, ca exista posibilitatea sa se 

schimbe toate apometrele in prima faza. 

Referitor la primul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, respectiv, 
alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Podgoria pentru 

perioada martie-mai 2021, doamna Iacob Ana-Viorica, consilier PSD, il 
propune pe domnul viceprimar, Iorga Damian. 

Nefiind discutii referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi,  se 
supune la vot proiectul de hotarare  privind alegerea Presedintelui de 
sedinta al Consiliului Local al comunei Podgoria pentru perioada martie-mai 

2021, proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma 
initiata cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

 
Cu privire la cel de-al doilea proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi - 

privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea/retragerea titlului de 

cetatean de onoare al comunei Podgoria- domnul Gheorghe Adrian, 
consilier PNL, in ce priveste art. 15, i se pare discriminatorie masura 
referitoare la capacitatea deplina a discernamantului. Adreseaza intrebarea 
doamnei secretar ce  trebuie se se inteleaga prin expresia “o persoana 

lipsita de discernamant ?”  Deasemeni, doreste sa adauge in Regulament, 
introducerea unui articol, a unor conditii de retragere a titlului de cetatean 

de onoare, sens in care domnii consilieri sunt de acord cu inserarea 
acestora in Regulament.  

Cat priveste capacitatea  deplina a discernamantului, doamna 
secretar ii raspunde domnului consilier, ca pe raza comunei avem cateva 
persoane care se regasesc in acesta situatie. Capacitatea de exercițiu este 

reprezentata  de aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice 
civile, iar in baza unei sentinte civile se poate constata incapacitatea unor 

persoane de a putea indeplini acest aspect sunt cateva persoane la nivel 
comunei care se  regasesc in aceasta situatie. 



                                                                                                   

Intervine domnul consilier PSD, Ciui Cosmin- care precizeaza, ca 
prin prisma  atributiilor  pe care le desfasoara ca si medic la nivelul 

comunei, sunt cateva persoane care au capacitate lipsita de discernamant . 
Fiind epuizate  discutiile referitoare la acest proiect   aflat pe ordinea 

de zi,  se supune la vot proiectul de hotarare  privind aprobarea 
Regulamentului pentru conferirea/retragerea titlului de cetatean de onoare 
al comunei Podgoria, proiect ce este aprobat pe articole, tinand cont de  
amendamente,  cu 12 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi 
„abtinere”. 

In privinta proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi, privind 
activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap 
grav, in semestrul II al anului 2020, domnul consilier, Gheorghe Adrian, 

referitor la ultimul paragraf al proiectului de hotarare, considera, ca mai 
trebuie adaugat in privinta modului de inlocuire al asistentilor personali, in 
cazul acordarii concediului de odihna si referitor la numarul asistentilor 

personali actuali si indemnizatiile aflate in plata. 

Domna secretar indica domnului consilier partea din referat unde se 
regasesc aspectele indicate de dumnealui . 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca activitatea doamnei asistent social e una foarte buna. Raportul 
este intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, este complet si reda 

realitatea. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
informeaza domnii consilieri ca institutia a fost supusa controlului DGASPC, 

control in cadrul caruia au fost verificate dosarele, inspectorii s-au deplasat 
in teren si vor face un raport cu privire la constatari. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca 

inspectorii DGASPC au mai fost in control si la alte comune, iar la noi au 
venit de la Grebanu, au lasat masuri de indeplinit, iar la noi raportul va fi 
fara masuri. In raport vor fi sugestii cu privire la activitate. 

Doamna Ioacob Ana-Viorica, consilier PSD, intervine si arata, ca a 
constatat, ca nivelul comunei sunt uniele persoane  care incaseaza pensie, 
iar alte persoane/rude/ apartinatori   sunt  beneficiare de ajutor social. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, 
ca acum 2 ani, inspectorii au lasat masuri, insa acum s-au declarat 
multumiti. Mai arata, ca activitatea acestui compartiment este complexa, iar 

activitatea asistentului social este sprijinita de doamna secretar,   doamna 
Munteanu Petruta si de  catre dumnealui ca si viceprimar al comunei.  
        

Fiind epuizate  discutile referitoare la acest proiect de  hotarare  
aflat pe ordinea de zi,  se supune la vot proiectul de hotarare pentru 

insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, in semestrul II al anului 2020, proiect ce este 
aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi 
„pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 



                                                                                                   

Referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Actului 
Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PROGAZ 

BUZAU 2020”, la care comuna Podgoria este mebru asociat aflat pe ordinea 
de zi, domnul Primar, Chiru Marius-Viorel, informeaza domnii consilieri, ca 

s-au facut unele modificari, astfel ca este necesara actualizarea acestui 
Statut. Unele comune nu doresc racordare, iar altele au investitii proprii. 
Mentioneaza, ca bransamentul la gaze pentru o famile, este de 25.000 

-30.000 lei (tot costul investitiei), adica, aici se include proiectul, centrala, 
avizele. Mai arata, ca cei care se ocupa de strategii la nivelul judetului au 
precizat, ca nu toate comunitatile vor putea fi racordate. Mentioneaza, ca 

noi vom avea prioritate pentru ca suntem aproape de oras, de conducta 
principala. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, se intereseaza, daca s-a 
discutat in detaliu sau doar masuri organizatorice. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca este necesar sa ne includem la nivelul judetului, ulterior, se va 

infiinta o companie, care va administra, iar omul trebuie sa plateasca. 
Arata, ca in 10 ani exista posibilitatea, daca nu apar alte solutii – eoliene, 

panouri solare, sa avem si gaze. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, precizeaza, ca pana la centrala 
montata in casa, pretul este de 10.000 lei, suma de 30.000 lei este mult 

prea mult. 

 
Fiind epuizate discutiile referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi,  

se supune la vot proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii Actului 
Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PROGAZ 
BUZAU 2020”, la care comuna Podgoria este mebru asociat, proiect ce este 
aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi 
„pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”. 

In privinta proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi, privind 
aprobarea utilizarii excedentului contului de executie al bugetului local 
inregistrat la sfarsitul anului 2020, domnul Primar, Chiru Marius-Viorel, 

arata, ca banii au venit prin luna noiembrie 2020, insa atunci nu se puteau 
efectua activitati cu copiii. Sumele au fost prinse in bugetul trecut, insa 
trebuie inscrise si in bugetul pe anul acesta. Informeaza, ca zilele trecute a 

avut control de la OIR, urmeaza sa primeasca procesul-verbal de control. Pe 
scoala sunt activitati de efectuat cu copiii. Mai arata, ca a purtat discutii cu 
o firma pentru a face un gard decent, nu cu un pret foarte mare, cu plasa 

bordurata, ca la scoala. Urmeaza sa primeasca devizul de lucrari. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, este de parere ca ar trebui 
amenajat santul, sa poata intra copiii cum trebuie in curtea scolii. Intreaba 

daca acest sant se poate executa cu beneficiarii de ajutor social. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, intervine si 
mentioneaza, ca este nevoie sa fie calitate. 



                                                                                                   

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, intervine si spune, ca 
dumnealui ar dori sa  cunoasca in detaliu modul de repartizarea/ utilizarea 

acestor  sume. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
precizeaza, ca va face totul cu aceasta firma si ca este important sa se 

rezolve cu bransamentul. Spune, ca OIR-ul a subventionat o parte din 
cheltuieli, insa doreste sa dea Caminul in folosinta la standarde ridicate. In 

viitorul apropiat, vrea sa procedeze la mutarea cartilor din Biblioteca. Chiar 
daca este de parere ca nu se mai citeste, doreste sa amenajeze un astfel de 
spatiu. 

Fiind epuizate discutiile referitoare la  acest proiect aflat pe ordinea 
de zi,  se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii 
excedentului contului de executie al bugetului local inregistrat la sfarsitul 

anului 2020, proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  in 
forma initiata cu 11 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 1 vot 
„abtinere”(dl. Consiler PNL, Gheorghe Adrian). 

La finalul sedintei de consiliu, domnul Primar, Chiru Marius-Viorel, ii 
roaga pe domnii consilieri sa se gandeasca, sa participe la sedinta pentru a 
rezolva problema salubrizarii. Considera, ca trebuie achizitionate 

tomberonele, intrucat pretul este convenabil. Multumeste domnilor consilieri 
pentru prezenta si se retrage. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, informeaza, ca are si 
dansul o oferta de 28 euro. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca oferta sa nu se incadreaza sub cea prezentata dansului, dar 

poate gaseseste si alte oferte . 
 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi esedintele de 

sedinta, Iacob Ana-Viorica declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 

25.02.2021, multumind tuturor celor prezenti pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 
Presedinte de sedinta,      
 

Iacob Ana-Viorica     
 
      Secretar general,  

 
      Rapeanu Violeta   

 

 


