ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PODGORIA

PROCES – VERBAL
- sedinta extrordinara din 4 DECEMBRIE 2020
Astăzi 4 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. 191 din 27.11.2020
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, domnul consilier Putrezeanu
Ciprian-Adrian fiind absent 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: secretarul comunei Podgoria- dna
Rapeanu Violeta si Domnul Primar al comunei Podgoria, Chiru Marius .
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 4.12.2020, ordine de zi ce cuprinde :
1.Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei
Podgoria, pentru perioada decembrie 2020-februarie 2021;
initiator – Chiru Marius – primarul comunei
2.Procedura de depunere a Juramantului;
3.Alegerea Comisiei speciale de validare ce are ca obiect de activitate
organizarea votului „secret” in situatiile expres prevazute de legislatia in
vigoare, precum si in cazurile in care Consiliul Local al comunei Podgoria
stabileste adoptarea unor hotarari prin vot „secret”;
initiator – Chiru Marius – primarul comunei

4. Stabilirea componentei nominale a Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Podgoria;
initiator – Chiru Marius – primarul comunei
5. Alegerea viceprimarului comunei Podgoria, judetul Buzau.
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 .
Discutii :
Doamna Rapeanu Violeta, secretarul general al comunei Podgoria,
judetul Buzau, da citire proiectului ordinii de zi.
Referitor la punctul 1. aflat pe ordinea de zi, doamna secretar general
explica domnilor consilieri prevederile legale, necesitatea alegerii pentru
urmatoarele trei luni a presedintelui de sedinta. In acest sens, doamna
secretar general ii indeamna pe domnii consilieri sa faca propuneri pentru
alegerea presdintelui de sedinta dintre domnii consilieri prezenti.
Doamna Stefan Gabriela, consilier P.S.D., o propune pe doamna
consilier Iacob Ana-Viorica, pentru functia de presedinte de sedinta aferenta
perioadei decembrie 2020 – februarie 2021.
Se supune la vot propunerea anterior mentionata.
Nefiind discutii referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare pentru alegerea Presedintelui
de sedinta al Consiliului Local al comunei Podgoria, in persana doamnei
IACOB ANA – VIORICA, pentru perioada decembrie 2020-februarie 2021,
proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente, in forma initiata, cu
12 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
In ceea ce priveste procedura de depunere a Juramantului, doamna
secretar general da citire dispozitiilor legale in materie, precum si Incheierii
pronuntata in sedinta Camerei de consiliu din data de 11.11.2020, avand ca
obiect validare mandate consilieri locali-supleanti, ce formeaza obiectul
dosarului nr. 3799/287/2020, aflat pe rolul Judecatoriei Rm. Sarat.
Sunt invitati in ordine alfabetica, domnii consilieri care au absentat
motivate la sedinta anterioara, sa depuna Juramantul:
1. Ciui Cosmin
2. Gheorghe Emilia-Luminita

3. Stefan Gabriela
4. Nanescu Dumitru.- validat prin Incheierea din data de 11.11.2020,
Are loc procedura de depunere a Juramantului, in ordinea mentionata
anterior.
Se trece la urmatorul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, alegerea
Comisiei speciale de validare ce are ca obiect de activitate organizarea
votului „secret” in situatiile expres prevazute de legislatia in vigoare, precum
si in cazurile in care Consiliul Local al comunei Podgoria stabileste
adoptarea unor hotarari prin vot „secret”.
Nominalizarile pentru aceasta comisie au fost urmatoarele:
1. Iacob Ana-Viorica;
2. Pricopi Ionel;
3. David Rodica.
Nefiind discutii referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare pentru alegerea Comisiei
speciale de validare ce are ca obiect de activitate organizarea votului „secret”
in situatiile expres prevazute de legislatia in vigoare, precum si in cazurile in
care Consiliul Local al comunei Podgoria stabileste adoptarea unor hotarari
prin vot „secret”, proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente, in
forma initiata cu 12 voturi „pentru”,
0 voturi „impotriva” si 0 voturi
„abtinere”.
In privinta punctului 4 aflat pe ordinea de zi, respectiv, stabilirea
componentei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Podgoria, cele doua formatiuni politice, PSD si PNL vin cu urmatoarele
propuneri:
Pentru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget-finante, administrarea domeniului publoic si privat al comunei,
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert sunt
propusi in functia de presedinte – domnul consilier Iorga Damian, iar in
functia de secretar – doamna consilier Iacob Ana-Viorica, iar componenta
acestei comisii este formata din urmatorii membri:
1. Iorga Damian – presedinte
2. Iacob Ana-Viorica - secretar
3.Mavrodin Elena
4.David Rodica
5.Panaete Mihaela.
Pentru
Comisia pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor sunt propusi in
functia de presedinte – doamna consilier Gheorghe Emilia Luminita, iar in
functia de secretar – domnul consilier Gheorghe Adrian, iar componenta
acestei comisii este formata din urmatorii membri:
1. Gheorghe Emilia Luminita – presedinte
2. Gheorghe Adrian – secretar
3. Iosif Bogdan-Octavian
4. Nanescu Dumitru
5. Pricopi Ionel.
Pentru Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement sunt propusi in functia de

presedinte – domnul consilier Putrezeanu Ciprian-Adrian, iar in functia de
secretar – domnul consilier Pricopi Ionel, iar componenta acestei comisii este
formata din urmatorii membri:
1. Putrezeanu Ciprian-Adrian – presedinte
2. Pricopi Ionel- secretar
3. Ciui Cosmin
4. Stefan Gabriela
5. Iosif Bogdan.
In cadrul acestei comisii, precizam, ca initial, din aceasta a facut parte
domnul consilier Gheorghe Adrian, ce a fost inlocuit cu majoritate de voturi,
cu domnul consilier Iosif Bogdan-Octavian.
Fiind epuizate discutiile referitoare la punctul nr. 4 aflat pe ordinea de
zi, se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea
componentei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Podgoria, proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente, in forma
initiata cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
Referitor la cel de-al cincilea punct aflat pe ordinea de zi, respectiv,
alegerea viceprimarului comunei Podgoria, judetul Buzau, domnul Primar al
comunei Podgoria il propune pe fostul viceprimar al comunei, domnul
consilier Iorga Damian.
Domnul consilier P.N.L., Gheorghe Adrian face mai intai o
prezentare in ceea ce-l priveste pe domnul consilier P.S.D. Ciui Cosmin, de
profesie medic, ce isi desfasoara activitatea pe raza comunei Podgoria si il
propune pe acesta pentru functia de viceprimar al comunei.
In cuvantul sau acesta face urmatoarele precizari: in contextul unei
experienţe inedita, tristă totodată, care afectează din ce în ce mai mult pe
semenii noştri, sunt provocări cu care nu ne-am mai întâlnit, dar cărora
trebuie să le facem faţă cu responsabilitate.In astfel de momente, considera
ca sănătatea şi viitorul semenilor noştri, a cetăţenilor din comuna Podgoria,
sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să ne preocupam ,
indiferent de apartenenţa politică.
PNL Podgoria acordă o deosebită atenţie viitorului comunei, văzut ca o
simbioză între generaţiile trecute şi viitoare. Invedereaza
eforturile
întreprinse de administraţia locală în ultimii ani, si le considera pe unele
încununate de succes, pe altele, din varii motive, sortite eşecului.
In contextul pandemic actual, PNL apreciază, eforturile constructive depuse
de domnul viceprimar, pe parcursul mandatului său, considerand ca
experienţa şi pregătirea profesională a acestuia şi - au pus definitiv
amprenta asupra evoluţiei comunei, insa dacă astăzi avem o comună
înfloritoare, meritul este al tuturor- atat al echipei administrative cat şi al
cetăţenilor.
In contetul pandemic actual, acum cand sănătatea cetăţenilor comunei
este mai presus de orice deziderat sau orgoliu politic, PNL propune o
abordare atent analizată, asumată, serioasă, responsabilă şi transpartinică.

Apreciaza propunerea ca fiind transpartinică, avand maturitatea politică de
a înţelege prezentul, cu toate provocările lui, dar şi pentru că virusul ucigaş
nu alege în funcţie de majorităţi şi oportunităţi politice efemere.
Considera ca in echipa de conducere a comunei trebuie să fie un om tânăr,
activ, cu iniţiativă, cu credibilitate în comunicare, cu o solidă pregătire şi cu
experienţă îndelungată în gestionarea aspectelor administrative.
Astfel, după o atentă analiză, şi apreciind cu deplină sinceritate eforturile şi
rezultatele domnului viceprimar lorga Damian, precum şi având în vedere
evoluţia epidemiologică prezentă, PNL Podgoria consideră că, alături de
domnul primar, ales prin libera voinţă a cetăţenilor comunei, trebuie să se
afle un om înzestrat cu excelente aptitudini de comunicare, cu o pregătire
academică solidă, cu experienţă în administraţia locală, care dă dovadă de
dăruire, abnegaţie, iubire faţă de semeni şi care, înainte de jurământul de
consilier a depus un jurământ de credinţă faţă de semeni.
Care, prin vocaţia sa, sa poata veghea îndeaproape la binele comunităţii
noastre şi sa poata da credibilitate oricărui demers viitor. Un om a cărui
experienţă incontestabilă poate veni în sprijinul reconstrucţiei unei
comunităţi mici, care se confruntă cu fenomene de îmbătrânire demografică,
dar şi cu o sanogeneză precară- domnul dr. Ciui Cosmin!
Domnul consilier P.S.D. Ciui Cosmin, refuza propunerea facuta,
motivat de faptul, ca in contextul pandemiei de coronavirus si avand in
vedere complexitatea atributiilor ce le presupune functia de viceprimar, nu
poate aloca timpul necesar ducerii la indeplinire a acestora.
Intervine si domnul consilier PSD , Iorga Damian care precizeaza ca
pentru a se supune la vot propunerea domnului Gheorghe Adrian , este
necasr acceptul domnului consilier PSD, Ciui Cosmin.
Se trece la procedura de vot. Doamna secretar general se retrage
in vederea intocmirii buletinelor de vot, iar procedura de vot stabilita este
cea de vot secret.
Dupa ce domnii consilieri si-au exercitat dreptul de vot, Comisia
speciala de validare ce are ca obiect de activitate organizarea votului
„secret”, constata, ca in primul tur de scrutin, din totalul de 12 consilieri
prezenti la sedinta, domnul consilier P.S.D.
Iorga Damian a fost ales in functia de viceprimar al comunei, cu 10
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”.
Nefiind discutii referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi, se
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea
viceprimarului comunei Podgoria, judetul Buzau, proiect ce este aprobat pe
articole, fara amendamente, in forma initiata cu 10 voturi „pentru”, 2 voturi
„impotriva” si 0 voturi „abtinere”.
Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, avand
cuvantul, se adreseaza domnului Primar, doamnei secretar general si
domnilor consilieri, mentionand ca acest eveniment se petrece pentru a treia

oara, insa, emotiile nu l-au ocolit nici de aceasta data. Le multumeste
pentru increderea acordata, in primul rand, domnului Primar, care a venit
cu propunerea si apoi, domnilor consilieri si le promite, ca nu o sa ii
dezamageasca nici in urmatorul mandat. Precizeaza, ca este convins, ca va
avea o colaborare reusita in interesul cetatenilor si al comunei Podgoria, ca
va avea o colaborare bazata pe respect, idei si proiecte. Rosteste juramantul
si promite, ca si in urmatoarul mandat, alaturi de domnul Primar, Chiru
Marius-Viorel, de echipa de consilieri locali si de angajatii primariei, va
realiza proiecte importante pentru comunitate. Asa cum s-a intamplat si in
ultimele doua mandate si in acest mandat arata, ca va fi permanent alaturi
de toti cetatenii comunei, ii va asculta cu mare interes, iar ideile benefice le
va dezbate in Consiliul Local si daca este nevoie, le va transforma in proiecte
viabile pentru comunitate.
Mentioneaza, ca puterea unei comune si dezvoltarea ei vin din unitate,
nu din dezbinare, iar lucrurile bune vin atunci cand impreuna muncim cot
la cot pentru ele, nu cand asteptam sa ni le ofere altii. Grupul de consilieri
PSD, nu a promis ca va realiza lucruri nemaivazute, dar, cu siguranta, nu
va fugi de responsabilitate si o sa realizeze proiecte necesare comunitatii.
Arata, ca important este, ca din munca noastra sa ramana in urma lucruri
frumoase, utile, necesare si benefice pentru toti locuitorii comunei noastre.
Inca o data le multumeste tuturor pentru increderea acordata.
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
4.12.2020, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

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

