
                                                                                                   

 

                  R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 28 mai 2021 

Astăzi, 28 mai 21, 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.  89 din 
21.05.2021.  

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 mai participă:  – dl. primar al comunei - Chiru Marius, dl. 
viceprimar al comunei- Iorga Damian, dna secretar  general al comunei Podgoria- 
Rapeanu Violeta  . 

La aceasta sedinta de Consiliu a fost invitata doamna Rodica Plestiu – director al 
SC ACVATERM SA – pentru a da relatii cu privire la oferta depusa de catre societatea 
mentionata anterior, in vederea delegarii prin contract de achiziţie publică de servicii, 
în conformitate cu art. 29, alin.8 lit.b) din Legea 51/2006 republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, a gestiunii   serviciului de salubrizare .  

 La inceputul acestei sedinte un reprezentant al presei, se prezinta si discuta cu 
domnul Primar pentru a filma sedinta de astazi. 

 Potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local 
Podgoria, doamna secretar aduce la cunostinta acestuia faptul ca,  sedintele de 
consiliu sunt publice, dar nu este prevazuta reglementare   cu privire la filmarea 
sedintelor de consiliu local 

Dl. Pitigoi Andrei – reprezentant al Agora Buzau – ramane in sala si asista la 
sedinta Consiliului local Podgoria. 

  

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 extraordinare anterioare, respectiv 
cel al sedintei extraordinare din 14.05.2021. 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 extraordinara a Consiliului Local al comunei 
Podgoria, din data de 14.05.2021 în urma votului, acestea sunt aprobate în 
unanimitate de către membrii Consiliului local prezenţi la şedinţă cu 13 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,  se supune la vot ordinea de zi a şedinţei din 28.05.2021, ordine 
de zi ce cuprinde : 
 
1.   Proiect de hotarare privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori 

initiator, primarul comunei, Chiru Marius - Viorel 

 

2. Proiect de hotarare    privind aprobarea taxelor speciale  pentru unele activităţi 

ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău 

initiator, primarul comunei, Chiru Marius – Viorel 

 

3. Proiect de hotarare pentru alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al 

comunei Podgoria pentru perioada IUNIE-IULIE- AUGUST 2021 

initiator, primarul comunei, Chiru Marius - Viorel 

 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 :  

Presedintele de sedinta supune discutiei domnilor  consilieri locali 
Proiectul de hotarare privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea separată 
şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 



                                                                                                   

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. 

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. 
 

Domnul Chiru Marius,  primarul comunei, se adreseaza plenului si o 
prezinta pe doamna Rodica Plestiu – director al S.C. ACVATERM  - Rm Sarat, 
rugand-o pe aceasta sa redea in cateva cuvinte oferta depusa de catre societatea 
mentionata anterior. 

 
Doamna Rodica Plestiu, director al SC ACVATERM SA, face urmatoarele  

precizari: 
 ACVATERM SA, este o societate cu capital integral de stat a carui actionar unic 

este Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu 

Sarat, si a carei activitate principala este “Colectarea deseurilor nepericuloase”, 

cod CAEN 3811. 
         Societatea desfasoara activitatea de  salubrizare  a  căilor  publice  in 
Municipiul Râmnicu Sărat din  anul  2011,  perioadă în  care  au fost  facute  

investiții pe acest segment de activitate incepand cu anul 2012, iar din anul 2020 

efectueaza si serviciul de colectare separata si transportul separat a1 deseurilor 

municipale si al deseurilor siilare provenite din  activitati  comerciale  din  industrie  

si  institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de 

deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori 
In prezent ACVATERM SA detine urmatoarele utilaje pentru salubritate:  
Automaturatoare Iveco Eurocargo ; 
Autogunoiera compactoare Renault; 
Automaturatoare trotuare si alei Green Machines cu dotari de deszapezire; 
Tractor Ursus cu remorca ,cu freză de zăpadă, cu încărcător frontal dotat cu 

cupă multifuncțională, răspânditor material antiderapant. 
La momentul actual activitati similare precum cea de la comuna Podgoria, 

desfasoara in comuna Grebanu – sat Plevna.  
 A depus oferta financiara, despre care Consiliul local a luat la cunostinta inca 

din luna aprilie si incheie, mentionand ca isi doreste o colaborare buna  cu comuna 
Podgoria. 
 

Domnul primar , Chiru Marius – Viorel – precizeaza ca de cativa ani asiguram 
activitatea de colectare a deseurilor cu  beneficiarii Legii nr. 416/2001 precum si cu 
tractorul propriu – aflat in dotarea institutiei.     Nu doar comuna Podgoria, ci toate 
UAT-urile din tara  desfasoara in mod partial  corect sau incorect activitatea de 
colectare a deseurilor. De cand a preluat conducerea comunei impreuna cu domnul 
viceprimar, a incercat sa administreze, asa cum a putut, problema deseurilor,  insa in 
mediul rural, este un alt tip de deseuri fata de cel din mediul urban. In mediul rural, 



                                                                                                   

oamenii dau animaleler restul alimentelor- spre deosebire de orase, unde se arunca la 
gunoi.  

Urmare ofertei  depuse de ACVATERM SA, conform prevederilor  legale, un 
cetatean produce estimativ, 15 kg /luna/gunoi menajer reciclabil.  

O familie cu patru persoane va plati pentru gunoiul reciclabil si cel menajer 
-37,2  lei/luna, exceptand gunoiul vegetal, molozul din constructii. 

Precizeaza ca este importanta la acest moment si investitia pe care o vom face 
penrtu achizitionarea tomberoanelor de gunoi necesare  bunei functionari a acestui 
serviciu de salubrizare. Si acesta investitie va trebui recuperata din taxa incasata; 
confom legilor in vigoare nu vom mai putea  subventiona in nici un fel, aceasta 
activitate. 

 
Doamna Rodica Plestiu, director al SC ACVATERM SA, face precizarea ca din 

punct de vedere al cantitatii – nu se pune nicio problema, deoarece  pe masina se vor 
inregistra kilogramele aferente fiecarui transport, calculul rezultat fiind exact. Masina 
este dotata cu GPS astfel incat se va vedea clar de unde pleaca, traseul pe care va 
circula, cantitatea  de deseuri colectata. Cantitatea respectiva o inmultim cu 230 
lei/tona – si aceasta va fi suma aferenta.  

 
Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin , adreseaza intrebarea daca RER sau alta 

societate a depus oferta. De asemeni intreaba daca operatorul nu poate oferi 
tomberoanele . A inteles ca SC ACVATERM   va incheia contract cu noi pentru  o 
cantitate, dar  doreste sa stie daca exista posibilitatea ca in cazul in care se 
colecteaza mai  putin, sa putem subventiona .Sau daca se colecteaza mai mult, 
putem utiliza in alte scopuri aceasta suma incasata? 
 

 Doamna Rodica Plestiu, ii raspunde domnului consilier PSD, Ciui Cosmin, ca 
in  fundamentarea pretului, nu a fost luata in calcul si posibilitatea punerii la 
dispozitia locuitorilor comunei a pubelelor de gunoi; la Rm Sarat a fost luata in calcul 
aceasta posibiltate, pentru comuna Podgoria- nu. Daca vrem sa platim mai putin, vom 
arunca in mod gunoiul in mod educat, este important sa incercam sa nu mai aruncam 
gunoiul amestecat . 

 
Domnul primar, Chiru Marius  ii raspunde domnului consilier Ciui Cosmin, 

ca nu a mai depus oferta nici o alta societate pentru activitatea de colectare separata a 
deseurilor municipale si celor similare. 

Face precizarea ca pe langa cei 9 lei taxa pentru colectarea gunoiului menajer si  
reciclabil  trebuie sa venim cu  suma pentru sac si tomberon, posibil sa se ajunga 
undeva in jurul sumei de 11 lei. 

Ii raspunde, de asemenea ca nu putem subventiona si nici nu putem utiliza in 
alt scop  aceasta suma.  

Ar fi vrut  sa folosim pentru inceput,  doar saci pentru gunoiul reciclabil si 
menajer- fara tomberon – dar nu crede ca e posibil. Va achizitiona, insa tomberoane  
second hand, sau pentru a evita orice fel de problema, va incheia contract cu o 
societate care sa furnizeze  tomberoane noi.   

 
Domnul consilier PSD, Putrezeanu Ciprian precizeaza ca sacii pot fi rupti de 

caini , nu crede ca este o idee buna. 
 
Doamna Rodica Plestiu  precizeaza ca masina are un sistem pentru ridicarea 

tomberonului de 120 de litri, deci nu se pot  folosi butoaie sau alte recipiente.   
 



                                                                                                   

Domnul consilier PSD, Ciui Cosmin intreaba daca avem un pret estimativ 
pentru un tomberon? Mai intreaba ce capacitate de colectare are o astfel de masina de 
la ACVATERM ? 

 
Domnul primar, Chiru Marius, ii raspunde ca tomberonul de 120 lei litri costa 

aproximativ  100 lei ; 800 de tomberoane – aproximativ 80 000 lei  
Adauga faptul ca saptamana trecuta a avut loc o videoconferinta sub coordonarea 
domnului Prefect al Judetului Buzau, Silviu Iordache, in cadrul careia s-a pus accent 
pe problemele legate de salubrizare. In Cazul in care nu intram in legalitate, Garda de 
Mediu va aplica amenzi , care nu sunt deloc de neglijat, ba din contra, sunt foarte 
mari. In cadrul acestei sedinte a ridicat si problema gunoaielor din padure, care 
raman de fiecare dupa ce tinerii din oras , care vin la padure la Plesesti , pentru 
relaxare, lasa in urma mormane de gunoaie.  Dupa parerea dansului,  ar trebui sa 
existe o colaborare mai buna intre ROMSILVA si UAT -uri , de curatenia acesteia 
putandu-se ocupa in comun. 
O alta problema ridicata a fost cu privire la deseurile ramase din constructii, molozul; 
a propus Institutiei Prefectului sa alocam un teren neproductiv, Guvernul sa ne aloce 
fonduri, sa putem achizitiona un utilaj care sa prelucreze deseurile respective si 
ulterior sa-l putem vinde . 
 

Domnul consilier PNL, Gheorghe Adrian  adreseaza intrebarea pe raza caror 
sate se va presta acest serviciu ? 

 
  Domnul primar, Chiru Marius ii raspunde ca pentru satele Podgoria, Oratia si 
Cotatcu gunoiul se va colecta din poarta in poarta, dar va fi mai delicat pentru satele 
Tabacari si Plesesti. La Plesesti va incerca sa colecteze gunoiul pana la Ulita Darasti,  
dar pe deal masina de gunoi nu va putea urca, este destul de greu sa se intre cu 
masina pe ulitele laterale, sau acolo unde drumul nu permite accesul . Acolo unde nu 
va putea intra masina de gunoi, va incerca cu sprijinul beneficiarilor Legii  nr. 
4156/2001, cu tractorul primariei si poate cu o caruta, sa preluam gunoiul si sa-l 
aducem in centrul satului, pentru a-l preda catre SC ACVATERM. 
 

Doamna Rodica Plestiu  precizeaza ca se justifica astfel si faptul ca nu a mai 
depus oferta nicio alta societate.  

O masina are 13 m.c. – 6,7 tone/masina pe compactare. In contract au fost 
prinse 1470 persoane, iar plata serviciului se va face raportat la cantitate; dupa prima 
luna de colectare va putea spune sigur pretul /luna. 

 
Domnul primar, Chiru Marius - are o rugaminte pentru domnii consilieri, daca 

vor putea weekend-ul viitor, sa mearga impreuna in comuna, pentru a le explica 
oamenilor demersurile pe care le facem pentru a intra in legalitate in privinta 
serviciului  de salubrizare.  

Trebuie sa avem in vedere si un spatiu pentru depozitarea gunoiului cladestin, 
pentru ca vom fi coplesiti de gunoaie. 

 
Domnul consilier PSD , Ciui Cosmin  mentioneaza  ca trebuie avut in vedere 

faptul ca o familie cu mai multi copii, va avea de plata poate 100 lei doar pentru 
gunoiul menajer, ce va face cu plata celorlate utilitati, tinand cont de faptul ca sunt 
multe familii care au un nivel de trai destul de greu, nu au posibilitati financiare . 
Probleme vor aparea atunci cand oamenii nu vor plati, oare nu vor renunta toti  la 
plata? 

 



                                                                                                   

Domnul primar, Chiru Marius raspunde ca am fost avertizati de catre  forurile 
superioare ca o data instituita aceasta taxa , nu vom mai putea subventiona serviciul 
de salubrizare. Va trebui sa educam populatia, sa colectam gunoiul si apoi taxa. 

Desi aceasta taxa i-ar putea aduce dezavantaje, isi asuma si spera ca in timp, 
lucrurile sa intre pe un fagas normal. 

Solicita sprijinul pentru informarea populatiei, va face pliante, si isi doreste sa 
faca si un ziar in care sa aduca la cunostinta locuitorilor comunei noutatile, hotararile 
de consiliul aprobate, tot ce tine de informarea cetatenilor comunei noastre. Prezinta 
un afis/flyer cu mesajul  <arata ca-ti pasa> , pe care il vom da in comuna  sau il vom 
da la magazine.Este necesar sa  se faca un lucru responsabil pentru ca din punct de 
vedere financiar  va fi foarte dificil;  stie ca vor fi repercusiuni impotriva sa ca primar 
al comunei .  Vom incheia acest contract pentru perioada 1.07-31.12.2021, cu 
posibilitatea prelungirii pana la aprobarea bugetului local pe anul 2022. Prin rotunjire 
cu 3 bani, se va ajunge la 9 lei, compusa din taxa specială pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul 
întregii comunităţi locale persoane fizice – 3,6 lei/persoana/lună  si taxa specială 
pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă în 
cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale persoane fizice -  
5,4 lei/persoană/lună. 

In cel mai  scurt  timp, va face demersuri si pentru serviciul de alimentare cu 
apa . 

Mentioneaza ca dupa trei luni, va analiza in  sedinta Consiliul local, stadiul  
celor puse in aplicare prin sedinta de astazi, referitor la salubrizare. 

 
Fiind epuizate discutiile, se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare 

privind    atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori – fiind votat cu un număr de  

13 voturi pentru, 0 voturi abţineri, 0 voturi impotriva, din numărul total de 13 consilieri 

locali validati in funcţie si 13   consilieri locali prezenţi la  sedinta. 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte discutii referitoare  la 

Proiectul  de hotarare   privind aprobarea taxelor speciale  pentru unele activităţi 

ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău. 

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 supune la vot adoptarea  proiectului de hotarare privind  aprobarea taxelor 

speciale  pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna 

PODGORIA, judeţul Buzău, fiind votat cu un număr de  13 voturi pentru, 0 voturi 

abţineri, 0 voturi impotriva, din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie si 

13   consilieri locali prezenţi la  sedinta. 

In continuare, presedintele de sedinta supune discutiei proiectul de hotarare 

privind   alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Podoria 

pentru perioada IUNIE-IULIE- AUGUST 2021. 

Doamna secretar general, constata intocmirea si depunerea avizelor consultative 

ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local asupra proiectului 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; 
 
 Este propus ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni domnul 

consilier, PRICOPI IONEL. Nu mai sunt alte propuneri . 

Se supune prin procedura de vot deschis, potrivit art. 123 alin.(1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Admninistrativ, adoptarea proiectului de hotarare privind 

alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Podoria pentru 

perioada IUNIE-IULIE- AUGUST 2021, in persoana d-lui PRICOPI IONEL - fiind votat cu 

un număr de  13 voturi pentru, 0 voturi abţineri, 0 voturi impotriva, din numărul total de 

13 consilieri locali validati in funcţie si 13   consilieri locali prezenţi la  sedinta . 

Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi presedintele de sedinta, dl. 
Iorga Damian, declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Podgoria, judetul Buzau, din data de 28.05.2021, 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  


