
                                                                                                   

 

             

R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

- sedinta extraordinara (convocata de indata)  din 11.06.2021 

Astăzi, 11 IUNIE  2021, Consiliul Local al comunei Podgoria, 
judeţul Buzau,  s-a intrunit în şedinţa extraordinara (convocata de 
indata), sedinta fiind convocată conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a) 
si art. 134, alin. (1) lit.a), alin. 4), alin. 5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, de către Primarul Comunei Podgoria, dl. Chiru 
Marius-Viorel, prin Dispoziţia nr. 104 din 10.06.2021. 

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 11 consilieri locali (absenti: d-na Stefan Gabriela),(invoiti: d-na 
Panaete Mihaela, care  a anuntat  ca nu poate participa la sedinta de astazi 
deoarece este plecata din localitate). 

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 
pastreaza o distanta minima intre fiecare persoana.  

 La şedinţă de astazi participă: dl. primar al comunei - Chiru Marius, 
dl. viceprimar al comunei- Iorga Damian, dna secretar  general al comunei 
Podgoria- Rapeanu Violeta. 

In conformitate cu prevederile  art.123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, lucrarile sedintei sunt conduse de domnul consilier 
Pricopi Ionel. 

 



                                                                                                   

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 11.06.2021, ordine de zi ce cuprinde : 

 
Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul 

public al U.A.T.  Podgoria a unor bunuri (terenuri cu destinatia de 
folosinta – statii transport public), situate in Comuna Podgoria, judetul 
Buzau  

    initiator : Chiru Marius - Viorel, primarul comunei 

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica prin afisare pe 
pagina Primariei precum  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 11 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”, 0 voturi “abtineri”, respectiv cu majoritate simplă . 

Doamna secretar general, constata intocmirea si depunerea avizelor 
consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local asupra 
proiectul de hotarare mentionat  anterior, potrivit prevederilor art. 136 
alin.(7) – (8) lit.c) coroborat cu arrt. 141 alin. (10) – (13) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,  dupa cum urmeaza: 

-avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului 
public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia 
mediului , servicii si comert; 

-avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, 
cultura, sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement; 

-avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor. 

Se trece la discutii :  
Domnul Chiru Marius,  primarul comunei se adreseaza plenului si 

precizeaza ca sedinta de astazi a fost convocata urmare demersurilor 
conducerii municipiului Rm Sarat.   

Este necesara adoptarea acestui proiect de hotarare, care se va pune 
in discutia Consiliilor locale ale comunelor care fac parte din ATRAS,  nu 
doar la nivelul  comunei noastre.  

Asa cum s-a putut vedea din documentatia parte integranta a 
proiectului de hotarare  au fost intocmite un numar de 29 de planuri de 
amplasament, pentru statiile de autobuz, pe   traseul dus-intors  de la 
nivelul comunei noastre.  

Valorile  de inventar ale bunurilor prevazute in Anexa 1 sunt calculate 
conform Ghidului – 2021 privind valorile orientative ale proprietatilor 
imobiliare – judetul Buzau, intocmit de PFA Baciu Daniela si inregistrat la 
Camera Notarilor Publici Ploiesti la data de 29.01.2021 . 



                                                                                                   

Domnul consilier PSD Ciui Cosmin intreba daca adoptarea acestui 
proiect de hotarare poate reprezenta o conditie pentru  implementarea 
acestui proiect la nivel municipal? 

Domnul Chiru Marius,  primarul comunei raspunde ca din 
discutiile purtarte cu domnul primar al municipiului Rm Sarat, Consiliului 
local municipal a aprobat implementarea unui proiect prin care se doreste 
achizitionarea unor autobuze electrice si implica totodata si reabilitarea 
statiilor de autobuz.  

Domnul viceprimar al comunei Iorga Damian se adreseaza domnilor 
consilieri si precizeaza ca toate statiile auto sunt amplasate pe domeniul 
public, dincolo de sant si nu afecteaza cu nimic negativ comunitatea 
noastra, ba din contra, ar contribui la dezvoltarea  comunei . 
 

Fiind epuizate discutiile referitoare  la acest proiect de hotarare, se 
supune la vot adoptarea proiectului de hotarare  privind atestarea 
apartenentei la domeniul public al U.A.T.  Podgoria a unor bunuri (terenuri cu 
destinatia de folosinta – statii transport public), situate in Comuna Podgoria, 
judetul Buzau -  fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “abtinere si  0 
voturi “impotriva”. 

Fiind epuizate discutiile referitoare la ordinea de zi, dl. Pricopi Ionel 

inchise lucrarile sedintei extraordinare (convocata de indata) a Consiliului 

Local al comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 11.06.2021, 

multumind tuturor celor prezenti  pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,     

Pricopi Ionel      

 

      Secretar general, 

      Rapeanu Violeta   

 

 

 


