
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 22.04.2021 

Astăzi, 22 aprilie  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. 71 din 16.04.2021.  

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 13 consilieri locali.  

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: viceprimarul comunei Podgoria – dl. 

primar al comunei - Chiru Marius, dl. viceprimar al comunei- Iorga Damian, 
dna secretar  general al comunei Podgoria- Rapeanu Violeta, precum si dna 
inspector din cadrul Compartimentului Buget Finante – Stefan Mioara.  

 Avand in vedere caracterul solemn al sedintei  de astazi, domnul 
Primar al comunei i-a adresat  invitatia domnului Cioriu Ion – pentru a-i fi 

acordat titlul de cetatean de onoare al comunei Podgoria, sens in care acesta 
este prezent la sedinta. 

A adresat de asemenea   invitatii preotilor parohi de pe raza comunei 

Podgoria,  directorului Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Podgoria, acestia 
onorand cu prezenta dumnealor. 

Mai participa la  sedinta, membrii familiei domnului Cioroiu Ion, 
precum si domnul colonel(r.) Radu Voicu – reprezentat al Cadrelor militare 

in rezerva si in retragere” Maresal Alexandru Averescu” .   

  



                                                                                                   

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

Iorga Damian.  
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 31.03.2021. 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 31.03.2021 în urma 
votului, acestea sunt aprobate în unanimitate de către membrii Consiliului 

local prezenţi la şedinţă cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtineri” ( dl. 
Gheorghe Adrian) , 0 voturi voturi “impotriva” . 

 

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 31.03.2021, ordine de zi ce cuprinde : 
 
1.Proiect de hotarare  privind  aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli  pe anul 2021    
initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

 2.Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al 
comunei Podgoria, domnului CIOROIU ION  

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
  

3.Proiect de hotarare  pentru aprobarea cuantumului și numărului 
burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din 
comuna Podgoria pentru anul școlar   2020-2021 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 4. Diverse.  
 

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 13 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva”, 0 voturi “abtineri”, respectiv cu majoritate simplă . 

Discutii :  

Avand in vedere caracterul solemn al sedintei de astazi,domnul Primar 
propune inceperea sedintei cu ce de–al doilea punct aflat pe ordinea de zi a 

sedintei de astazi,  respectiv,  Proiectul de hotarare privind conferirea 
titlului de cetatean de onoare al comunei Podgoria, domnului CIOROIU ION, 
sens in care domnii consilieri sunt de acord in unanimitate de voturi.  

  Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind conferirea 
titlului de cetatean de onoare al comunei Podgoria, domnului CIOROIU ION  



                                                                                                   

proiect ce este aprobat in unanimitate de voturi , cu 13 voturi “pentru”, 0 
voturi “impotriva”, 0 voturi “abtinere”.       

Domnul Chiru Marius,  primarul comunei, se adreseaza plenului si 
precizeaza ca este pentru prima data cand  in cadrul Consiliului local 

Podgoria, ii revine privilegiul  de a acorda titlul de cetatean de onoare, unui 
OM  care va implini in curand onorabila varsta de 101 de ani.  

Il prezinta pe domnul colonel(r.) Radu Voicu – reprezentat al Cadrelor 

militare in rezerva si in retragere” Maresal Alexandru Averescu” .   
Referitor la domnul Cioroiu Ion , doreste sa precizeze ca  l-a cunoscut 

cu mult timp in urma, atunci cand dansul  a venit in comuna Podgoria,  ca 

si profesor  de geografie. Poate fi considerat cel mai important om al 
comunei, cel mai in varsta, de–a lungul existentei sale ocupand si functia de 

primar al comunei Podgoria. Demn de mentionat este faptul ca in anul 
1970, pe perioada mandatului sau de primar, drumul comunal DC 120 a 
fost asfaltat. A luptat pentru tara, a fost detinut politic, a cunoscut Siberia 

dupa cel de –al doilea razboi mondial. 
Ideea de a acorda acest titlul de cetatean de onoare  domnului Cioroiu 

Ion, a venit din partea  unui alt OM deosebit al comunei Podgoria, 
parintelui paroh, Rotaru Catalin, caruia ii multumeste pe aceasta cale.  

Cu aceste cuvinte, domnul Chiru Marius, primarul comunei, acorda 

titlul de cetatean de onoare al comunei Podgoria, domnului Cioroiu Ion si il 
invita pe acesta sa adreseze cateva cuvinte.  

Domnul Cioroiu Ion, cetatean de onoare al comunei Podgoria, 

multumeste in primul rand  parintelui paroh, Rotaru Catalin, cel care a 
aprins aceasta flacara, in aceasta zi istorica pentru comuna Podgoria.   

Multumeste apoi, domnului primar/domnului profesor  care  a venit 
in comuna Podgoria ca un om destoinic si doritor de a face ceva pentru 
comuna noastra,  lucru care se si vede . 

Mai doreste sa multumeasca  membrilor Consiliului local- care au 
decis in unanimitatea organizarea acestei festivtati, aparatului de 
specialitate al Primarului , precum si onoratilor invitati, prezenti la sedinta 

de astazi.  
In semn de pretuire, de multumire, domnul Cioroiu Ion  a scris si 

recita poemul “ Anonimul” – in care a incercat sa redea o parte din 
evenimentele la care a participat in cursul vietii sale.  

In continuarea sedintei, este invitat sa ia cuvantul   domnul 

colonel(r.) Radu Voicu – reprezentat al Cadrelor militare in rezerva si in 
retragere” Maresal Alexandru Averescu” , care se adreseaza stimatilor 

invitati precizand ca a venit cu mari emotii la sedinta de astazi, pentru a fi 
prezent la aceasta festivitate, in care se acorda titlul e cetatean de onoare 
domnului Cioroiu Ion, pe care il cunoaste din anul 2015. Este delegat -  

avand in vedere apropierea  zilei de 29 aprilie - ziua veteranilor de razboi si 
a zilei de 31 mai – ziua rezervistilor, sa ofere domnului Cioroiu Ion,  in 
semn de profunda recunostinta, revista REZERVISTUL BUZOIAN. 

Domnul Cioroiu Ion, cetatean de onoare al comunei Podgoria, mai 
doreste sa multumeasca domnului doctor, Ciui Cosmin, prezent la sedinta si 

in calitatea sa de consilier local, fara de care nu ar fi reusit sa ajunga la 
aceasta onorabila varsta. Apreciaza profesionalismul dansului, tenacitatea 
cu care l-a ingrijit, consulturile lunare, administrarea tratamentului, toate 

denota un exemplu pozitiv pentru comunitatea noastra, in persoana 
domnului doctor. 

Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin, se simte  coplesit de emotie si   
onorat sa fie prezent la aceasta ceremonie. Nici un cuvant nu este de    



                                                                                                   

prisos, atunci cand vine vorba despre domnul Cioroiu Ion, considerandu-l 
pacientul dansului preferat, care il uimeste cu disciplina, rigoarea, 

tenacitatea si memoria sa. Multumeste parintelui Rotaru Catalin, domnului 
primar Chiru Marius, pentru ca s-a concretizat aceasta idee.  

In incheiere ofera domnului Cioroiu Ion o cadou de suflet -un tablou 
desenat de fiica dansului - urandu-i toate cele bune pe mai departe.   

Parintele paroh Rotaru Catalin, se adreseaza  plenului, multumind 

pentru aceasta zi, in care bucuria pe care o  resimte   se datoreaza 
faptului ca lucrurile frumoase se fac impreuna. 

Dupa parerea dansului – este un privilegiu si o onoare sa fim 

contemporani cu un astfel de OM de la care sa aflam cum s-a scris istoria. 
Aflandu-ne in perioada pascala, una dintre virtuti fiind recunostinta,   

astazi acordam recunostinta Bunului Dumnezeu ca a ingaduit sa lase pe 
pamant pe cel caruia ii acordam titul de cetatean de onoare, in semn de 
pretuire si profund respect. Astfel de oameni trebuie pusi in valoare, 

cuvintele fiind de prisos, multumeste pentru cuvinte, povestiri, istorie. 
Din partea preotilor de pe raza comunei Podgoria, domnului Cioroiu 

Ion i se ofera o  icoana, semn de recunostinta si  profund respect . 
Cu acestea se declara inchisa ceremonia privind   conferirea titlului 

de cetatean de onoare al comunei Podgoria, domnului CIOROIU ION, avand 

loc o scurta pauza, dupa care se revine la ordinea de zi a sedintei de astazi.   

Referitor la primul punct aflat pe ordinea de zi a sedintei de astazi, 
domnul Chiru Marius, primarul comunei, precizeaza ca este extrem de 

important. Bugetul pe anul acesta nu este foarte mare, insa vom incerca a 
acoperim  valoarea cat mai multor lucrari . Materialul de sedinta a fost 
inaintat spre analiza domnilor consilieri; multumeste doamnei contabil, 

Stefan Mioara, pentru atentia si munca depusa pentru intocmirea acestui 
buget- modul de repartizare al sumelor este detaliat in raportul intocmit de 

catre dansa. 

 Bugetul  local pe anul 2021 este mai mic ca si valoare, comparativ  
cu anii trecuti, deoarece in anii trecuti erau cuprinse in buget si sumele 

alocate pe PNDL.   Spera ca se va da drumul la fonduri, la aprobarea  
implementarii  proiectelor; dansul a facut demersuri la Guvern si spera sa 
poata  incepe implementarea macar a unui proiect. 

A purtat discutii referitor la situatia gunoaielor (60-70 mii costand 
procurarea tomberoanelor), repararea drumului comunal DC 120 (pentru ca 
s-a deteriorat  foarte mult, mai ales in ultima perioada), asfaltarea 1 km de 

drum – ulite din comuna.Referitor la asfaltarea unui kilomentru de ulite, cu 
siguranta valoarea acestor lucrari va costa cel putin  1 miliard, dar vom 
incerca sa incheiem contract astfel incat sa putem face plata pe o perioada 

mai lunga de timp . 

Domnul Gheorghe Adrian , consilier PNL, doreste in cuvantul dumnealui, 
sa atraga atentia doamnei secretar ca sedinta de astazi poate fi considerata 

nelegala, deoarece nu au fost respectate prevederile art. 133, respectiv art. 
134 alin. 3, lit a) din Codul Administrativ, in sensul ca, desi au fost 

intocmite in termen documentele sedintei de astazi,  acestea nu au fost 
inaintate consilierilor  in timp util. 

Referior la bugetul local al comunei pe anul 2021, dansul doreste sa afle 

mai multe date referitor la structura acestuia; la nivelul comunei avem cel 



                                                                                                   

putin  20 de tractoare, taxa inregistrata pe  indicatorul “taxa mijloace 
transport persoane juridice” este mult prea mica, cum astfel? 

Doamna contabil, Stefan Mioara, ii raspunde domnului Gheorghe Adrian, 
consilier PNL, ca bugetul anului 2021 se face raportat  la nivelul bugetului 
anului 2020- anul trecut s-a incasat 9 miliarde- la fel este prinsa suma in 

buget si pe anul acesta; ramasita de anul trecut este de aproximativ 3 
miliarde, suma  ce privine din amenzi neachitate. Am plecat, in trecut de la 

suma de 683 mii lei si am tot crescut, ajungand la 900 mii de lei in anul 
2021 

Domnul Chiru Marius, primarul comunei, precizeaza ca amenzile se 
aplica insa problema intervine atunci cand se procedeaza la colectarea 

acestora, deoarece nu sunt achitate. Am primit de la Primaria Rm Sarat 
anul trecut borederou pentru amenzi de 200 000 lei. Avem in comuna o 

familie care are de plata peste 30 000 lei pentru amenzi, dar nu are nici un 
venit, singura solutie este sa-I dam in judecata si cu siguranta li se va da 
munca in  folosul comunitatii. 

Referitor la aspectele indicate de catre domnul consilier, Gheorghe 
Adrian  catre doamna secretar, ii raspunde acestuia ca sunt momente cand 
pot aparea situatii urgente, care duc la intrunirea consiliului local in sedinte 

ordinare, extraodinare / convocate de indata, cand termenele trebuie cu 
siguranta respectate, insa nu intotdeauna  reusim.Trebuie insa, avut in 

vedere faptul ca acesta situatie este determinata de  primirea unor adrese, 
situatii, care duc la intocmirea altor documente intr-un ritm alert. 

Domnul Gheorghe Adrian , consilier PNL, mai doreste sa primeasca 

informatii cu privire la urmatoarele sume repartizate in buget: 30 mii lei 
cheltuieli pe camin cultural,  70 mii cheltuieli colectare deseuri, reparatii la 
DC 120 – 150 mii lei. De asemenea, invedereaza propunerea dansului de a 

achizitionare  a aparaturii necesare desfasurarii on –line a sedintelor de 
consiliu 

Domnul   Chiru Marius, primarul comunei, ii raspunde domnului 

consilier PNL, Gheorghe Adrian, ca pentru Caminul cultural de la Podgoria a 
hotarat sa facem cu angajatii nostri, gardul de jur – imprejurul acestuia, de 
faptul ca este mult mai avantajos ca pret,  executarea lucrarilor cu o firma 

specializata in astfel de lucrari ar genera costuri mult mai mari. Vom 
achizitiona materialele necesare si ulterior, vom executa lucrarea . Referitor 

la cei 70 mii pentru colectare desuri, ii raspunde domnului consilier, ca aici 
este inclusa achizitionarea tomberoanelor  necesare  bunei functionari  a 
serviciului de salubritate, pentru care am discutat de cateva luni, in cadrul 

sedintelor de consiliu . 

Domnul consilier PSD, Pricopi Ionel,  se adreseaza domnului 
Gheorghe Adrian,  si precizeaza ca daca dansul avea   de adresat intrebari, 

o putea face in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate  sau se putea 
adresa personalului din cadrul Primarei pentru a primi clarificarile 
necesare, astfel incat sedinta de consiliu de sa se poata desfasura mult mai 

eficient si rapid. 

Domnul viceprimar, Iorga Damian, referitor la propunerea domnului 
consilier PNL, Gheorghe Adrian,  privind achizitionarea aparaturii necesare 



                                                                                                   

precum si a transmiterii on line a sedintelor de consiliu, precizeaza ca spera 
ca din luna iulie, dupa o eventuala rectificare de buget, sa putem achizitiona 

si monta aparatura  video necesara pentru monitorizarea strazilor din 
comuna, considerand ca este mult mai importanta rezolvarea acestei 

situatii. Intervine domnul Primar, Chiru Marius, care precizeaza ca a mai 
incercat la un moment dat sa amplaseze in cateva puncte din comuna  
camere video   care sa previna cresterea infractionalitatii, insa investitia 

respectiva ajunsese la 70 mii lei si a renuntat, considerand foarte scump la 
momentul respectiv. 

Prioritatile anului 2021 pentru dumnealui sunt urmatoarele: reparatia 

drumului communal DC 120, 1 km de asfalt pentru ulitele comunale – va 
decide zonele,  dar are in calcul ulita din satul Cotatcu, de la domnul 
impreuna viceprimar  – finalizarea zonei de scurgere a apei din deal catre 

centrul satului Plesesti , conducta de apa de la CAP (este grav afectata si 
reparata de foarte multe ori); asupra acesteia din urma chiar in perioada 

imediat urmatoare va interveni cu drumarul si mecanicii de la apa. 

Inrvine domnul consilier PSD, Iosif Bogdan, care precizeaza ca este 
necear a se interveni si la nivelul drumului catre satul Tabacari. In cuvantul 

dansului este sprijinit de catre domnul consilier PSD, Nanescu Dumitru, 
care precizeaza ca dupa ploile din ultima perioada, sunt cateva portiuni de 
drum  care necesita interventia autoritatilor. Totodata, santul de la 

magazin, dupa ploaie, este plin de gunoaie. Considera a fi oportuna 
amenajarea drumului , in curba, jos, pentru ca de curand, a avut loc un 
accident. Domnul consilier PNL, Gheorghe Adrian, considera de bun 

augur si montarea unor bari de protectie. 

Doamna consilier PSD, Stefan Gabriela, adreseza intrebarea daca in 
acest an vom avea acel foraj de apa la nivelul satului Plesesti. Ar  dori sa 

stie - referitor la bugetul local - daca se mai metine alocarea catre Parohia 
Plesesti a sumelor necesare construirii unei camera pentru centrale . 

Domnul primar Chiru Marius ii rapunde ca spera ca in acest an sa 
fie aprobata finantarea acestui obiectiv de investitie, urmand ca in anul 
2022 sa finalizam implementarea sa. Pe lista depusa la CNI spre finantare, 

ordinea proiectelor este urmatoarea: infiintarea unui foraj de apa la nivelul 
satului Plesesti,  reabilitarea drumului comunal DC 120 precum si 
asfaltarea celor 10  km de ulite ale comunei. Referitor la Parohia Plesesti, 

cu siguranta in acest an o vom sprijini pentru constructia unei camera 
pentru centrala. Intervine doamna consilier PSD, Panaete Mihaela, care 
precizeaza ca preotul de la Plesesti are promisiunea unei sponsorizari 

pentru biserica.Spera ca fondurile alocate de Consiliul local preum si 
sponsori locuitorii satului Plesesti.  

Domnul consilier  PNL, Gheorghe Adrian, referitor la culte, doreste   
sa se  aiba in vedere si Parohia Podgoria, care   necesita refacerea 
acoperisului. Doreste,  de asemenea,  sa stie care este stadiul lucrarilor la 

canalizare. Propune sa facem demersuri in paralel si pentru canalizare si 
gaze, considerand ca este imperios necesara o astfel de investitie. 

Domnul primar Chiru Marius ii rapunde ca aproximativ 170 mii lei ar 

fi diferenta de bani necesara  finalizarii acestor lucrari, bani de care nu 
dispune la acest moment bugetul comunei. Cand se vor aloca sume prin 



                                                                                                   

C.N.I., M.F.E., cu siguranta va face demersurile necesare ; este cunoscut 
faptul ca nu doar la nivelul judetului Buzau, ci in toata tara, sunt lucrari 

incepute si neterminate. Referitor la infiintarea unui sistem de gaze, si 
dansul isi doreste implementarea unui astfel de proiect dar totul se lega de 

bani. A participat- in calitatea dansului de primar - in urma cu doua luni, la 
o sedinta la C.J. Buzau, la care a fost prezent  un reprezentat al unei firme 
franceze care a spus  ca se  va implica pentru infiintarea unui sistem de 

distributie a gazelor naturale, pentru zonele limitrofe. Cat priveste probleme 
Parohiei Podgoria, le cunoaste, dar pentru acest an si raportat la aceste 
sume din buget, doreste sa rezolve problemele  Parohiei Plesesti si apoi le 

vom sprijini si  pe celelalte . Cunoaste ca   Parohia Oratia  doreste 
amenajarea unei alei, Parohia Cotatcu doreste asfaltarea drumului catre 

cimitir, insa la acest moment nu poate promite sprijin in solutioarea acestor 
probleme.  

Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin, isi cere scuze, are o urgenta 

-un deces- la cabinetul medical-si trebuie sa plece. Votul dansului pentru 
acest  proiect  de hotarare este de “abtinere”. 

Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se 

supne la vot adoptarea proiectului de hotarare privind  aprobarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli  pe anul 2021 – fiind aprobat cu 11 voturi 
“pentru”, 2 voturi “abtinere“ (Ciui Cosmin si Gheorghe Adrian) si 0 voturi 

“impotriva”. 

 Referitor la proiectul de hotarare  pentru aprobarea cuantumului și 
numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de 

învățământ din comuna Podgoria pentru anul școlar   2020-2021, domnul  

primar, Chiru Marius, considera binevenita o asfel de reglemenare juridica , 

intru – cat poate stimula rezultatele elevilor . 

Domnul consilier PSD, Pricopi Ionel, apreciaza activitatea  
conducerii, precum si angajatilor Scolii Gimnaziale Podgoria, considerand ca 

este foarte bine faptul ca se stimuleza  efortul elevilor  desi, bursa  sociala 
este in detrimentul burselor de merit.  

Doamna director al Scolii Gimnaziale Podgoria,Carmen Sofron,  

prezenta la sedinta, precizeaza ca sumele vin de la Minister, prin bugetele 
locale. A fost alocata in acest sens suma de 102 mii lei. Criteriile  specifice 
de acordare ale acestor  burse le-a discutat in sedinta Consiliului de 

administratie, cele generale fiind stabilite prin lege. 
 

Fiind epuizate discutiile referitoare la acest proiect de hotarare, se 
supne la vot adoptarea proiectului de hotarare  pentru aprobarea 
cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din 

unitățile de învățământ din comuna Podgoria pentru anul școlar   

2020-2021– fiind aprobat cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi “abtinere si  0 
voturi “impotriva”. 

 

 Referitor la procedura aflata in desfasurare privind reorganizarea 

sistemului de salubrizare, domnul primar, prezinta adresa nr. 

414/15.04.2021 a SC ACVATERM RM SARAT reprezentata legal de ec. 

Plestiu Rodica, având funcţia de director, privind atribuirea directa a 



                                                                                                   

contractului de prestări servicii de colectare a deşeurilor municipale de la 

populaţie si agenţii economici de pe raza localităţii Podgoria . 

 SC ACVATERM SA, este o societate cu capital integral de stat, având ca 

acţionar unic "Municipiul Ramnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului 

Ramnicu Sărat", iar activitatea principala pe care o desfăşoară o reprezintă 

"Colectarea deşeurilor nepericuloase", cod CAEN 3811. 

Societatea desfăşoară activitatea de salubrizare a căilor publice în 

Municipiul Râmnicu Sărat din anul 2011, iar din 2020 asigura 

"colectarea separata si transportul separate al deşeurilor municipale si al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie si 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat" perioadă în care au fost făcute 

investiţii pe acest segment de activitate. 

Va trebui sa luam o hotarare si cu privire la gunoiul produs de frunze- 

deseurile vegetale. Legea ne permite sa achizitionam o masina de tocat 

deseurile vegetale dar ar costa aproximativ 7 mii de euro 

 
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi dl. Iorga 

Damian, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 22.04.2021, multumind 

tuturor celor prezenti oarece se va discuta pentru participare. 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta,      
 
Iorga Damian     

 
      Secretar general,  
 

      Rapeanu Violeta   
 

 

 


