
                                                                                                   

 

             R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PODGORIA 

 

 

PROCES – VERBAL 

 - sedinta ordinara din 31.03.2021 

Astăzi 31 MARTIE 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. 40 din 25.03.2021.  

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 

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 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 25.02.2021. 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 25.02.2021 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 31.03.2021, ordine de zi ce cuprinde : 
 
1.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local nr. 38 din 29.11.2020 privind infiintarea Serviciului de 
salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului de salubrizare a localitatii si a contractului cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare pentru comuna Podgoria, judetul Buzau; 

initiator – Chiru Marius – primarul comunei  
 

 2.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea punctului 

5.5.10 din Anexa la Hotararea Consiliului Local Podgoria nr. 34 din 
30.09.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare 
petermen mediu si lung a serviciului de salubrizare, pentru perioada 

2014-2032; 
initiator – Chiru Marius – primarul comunei  

  
3.Proiect de hotarare privind organizarea serviciului public de 

salubrizare, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale-comuna Podgoria, 

judetul Buzau; 
initiator – Chiru Marius – primarul comunei  

 
 

 4. Diverse.  

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

 Urmare adresei primite de la Consiliul Judetean Buzau  nr. 

4274/10.03.2021, domnul primar al comunei suplimenteaza ordinea de zi 
cu un proiect de hotarare privind neasumarea  responsabilitatii  Unitatii 

administrativ teritoriale - comuna Podgoria   a organizarii si derularii  
procedurilor de atribuire a  contractelor / acordurilor – cadru  pentru 
achizitia  produselor, precum si a contractelor / acordurilor  - cadru  de 

prestare a serviciilor  pentru derularea  masurilor  educative, aferente 
Programului pentru scoli al Romaniei  pentru anii scolari  2021- 2022 si 

2022-2023   . 
 

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 :  

Referitor la primul punct aflat pe ordinea de zi, 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, referitor 

la organizarea serviciului de salubrizare doreste sa faca unele precizari. 



                                                                                                   

Arata, ca pana acum, a realizat acest serviciu cu tractorul institutiei , insa 
va trebui sa intre in legalitate si  comuna Pogdoria- altfel suntem pasibili de 

amenda. Mentioneaza, ca se investeste foarte mult in colectarea gunoaielor. 
Cu titlu exemplificativ, spune, ca a fost prezent la Rm. Sarat, la sedinta 

ACOR si s-a constatat, ca la nivelul comunelor a crescut gradul de colectare 
a gunoaielor. Acum, cei din oras, vin catre comuna si arunca gunoaiele in 
zone neadecvate. Precizeaza, ca un interval de 3-4 luni s-a lucrat la aceste 

proceduri care se afla pe ordinea de zi a sedintei de astazi. La acest moment, 
constituim baza si ulterior, se va incarca oferta pe SICAP. Va vedea ce 
ofertant va decide pentru a contracta. Orice firma colecteaza doar gunoi 

menajer si gunoi reciclabil. Gunoiul care nu e menajer nu va mai fi colectat 
de nimeni. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba ce se va face cu 
gonoiul care nu e menajer. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca ori va continua sa il colecteze, ori se va trezi coplesit de 

depozite de gunoi; desigur va continua aceasta situatie pana ce vom gasi 
solutia optima . 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba care este rolul acestui 
serviciu si ce fac acei oameni. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca nu vom mai avea niciun angajat si ca firma vine cu proprii 

manipulanti si acestia vor verifica si daca gunoiul nu e menajer, nu-l vor 
ridica, iti vor elibera un bilet. Arata, ca la Rm. Sarat, un tractor merge in 

spatele masinii de gunoi. Precizeaza, ca una dintre firme ne- a facut oferta 
de 5,6 lei/ persoana. Eligibile sa plateasca lunar, vor fi cam 60% din 1000 
de gospodarii. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intervine si arata, ca la nivelul 
comunei sunt multi tineri si copii. Doreste sa stie care este rolul acestui 
serviciu. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, arata, ca 
statistic sunt 3100 de locuitori la nivel de comuna, dar crede, ca in fapt, 
sunt 2500 locuitori. Rolul acestui serviciu este sa se conformeze dispozitiilor 

legale, intrucat, Garda de Mediu poate sa procedeze la amendarea noastra, 
ca institutie. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, se uimit de faptul ca institutia 

poate fi amendata pentru neindeplinirea acestor prevederilor legale si ca nu 
se vine si cu solutii in acest sens. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 

raspunde domnului consilier, ca daca se vor gasi gunoaie la rampa de 
gunoi, tot institutia este pasibila de amenda. In rampa se poate gasi 1 tona 
de gunoi menajer. Mentioneaza, ca va achizitiona tomberoane. Apreciaza, ca 

este ultima idee ce o pune in aplicare, insa nu stie cat de bine va functiona. 
Considera, ca ideal ar fi daca s-ar functiona ca in Elvetia. 



                                                                                                   

Domnul Iosif Bogdan-Octavian, consilier PSD, este de parere, ca nu 
avem cum sa abandonam ideea, intrucat va exista un cost suplimentar. In 

ce priveste Garda de Mediu, arata, ca omul va continua sa arunce gunoiul si 
va fi  si un cost in plus. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca in urma sedintei de la ACOR,  Primarul comunei Naeni, 
spunea, ca fara 10 lei pentru o persoana, nu vom rezolva. Este de parere, ca 

va incerca. Stie, ca repercusiunea va fi asupra sa, ca Primar, dar s-a 
conformat prevederilor legale. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba daca nu e rentabil 
transportul pentru 10 lei/ persoana pentru firma respectiva. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca firma este monitorizata cu GPS si se va sti cati kilometri 
parcurge, numarul de persoane de la  care colecteaza gunoiul, cantitatea de 

gunoi ridicata. Mentioneaza, ca taxa o colectam noi. Se vor incheia contracte 
individuale, altfel nu se va rezolva problema. Nu stie daca la Plesesti, 

locuitorii vor fi deschisi catre aceasta activitate. In atare situatie vorbim de 
transportul gunoiului, cu 180 lei/t dusa la Galbinasi. Gunoiul menajer si 
reciclabil urmeaza a fi colectat de doua ori pe luna. Cantitatea de gunoi va fi 

cantarita. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba cine va incasa. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 

raspunde, ca de incasat, va incasa doamna Corbu Geanina, asa cum 
incaseaza apa. Se va incheia un contract pe un an de zile. Se vor mai 
depozita gunoaie, dar va trebui rezolvata situatia. Este de parere, ca trebuie 

sa urmarim si daca nu ajunge suma stabilita, va trebui majorata taxa. 
Precizeaza, ca va veni in fata Consiliului Local cu aceasta situatie si va 

decide acesta. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba ce se intampla cu cei 
care nu locuiesc pe raza comunei. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 

raspunde, ca acestia platesc doar pentru o persoana. Mai greu este pentru 
cei in varsta care sunt neeligibili. Va discuta in Consiliul Local si situatia 
familiilor cu mai multi copii. Nu este greu, insa va implica costuri pentru 

locuitorii din Tabacari si Plesesti. Referitor la resturile vegetale, trebuie 
amenajata o rampa in spatele curtii, ulterior putand fi folosita ca si compost 

natural. Intrucat se apropie anotimpul calduros, doreste sa discute si cu 
privire la sistemul de apa potabila. Cunoaste, ca sunt probleme grave si in 
alte comune, nu doar la Podgoria. Informeaza, ca a discutat cu cei de la 

Compania de Apa, pentru a cumpara apa, dar trebuie luat tot sistemul. 
Spune, ca monteaza apometrul de la Compania de Apa, platim 3 lei, insa, cu 

totul, trebuie de achitata o taxa de 5-6 lei. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, reclama furtul de apa si udatul 
in exces, sens in care este sustinut si de domnul consilier PNL, Gheorghe 

Adrian. 



                                                                                                   

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
informeaza, ca de cand este Primar, a descoperit unele persoane care fura 

apa. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, este de parere, ca persoanele 
care au livada, vie, trebuie sa fie verificate. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, este de 
parere, ca ar putea monta un apometru la 30 de case, pe coloana, pentru a 
putea analiza pierderile. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, informeaza 
domnii consilieri, ca in anul 2010 s-a adoptat hotararea de consiliu prin 
care s-a aprobat regulamentul de salubrizare. Intrucat legislatia a suferit 

modificari, inclusiv hotararile comporta modificari. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, concluzioneaza  ca nu vom 
avea personal angajat. 

Domnul Pricopi Ionel, consilier PSD, este de parere, ca nu ne 
rezolva problema. 

Domnul Iosif Bogdan, consilier PSD, arata, ca nu este de acord, ca 

locuitorii nu au fost instiintati si ca ar fi mai bine sa se discute cu oamenii 
mai intai. Doreste sa se rezolve problema, insa este de parere, ca civilizatia 
se rezuma si la bani. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, intervine si arata, ca este 
vorba doar de infiintarea serviciului, insa se va vedea pe parcurs 
rentabilitatea acestuia. 

Domnul Iosif Bogdan, consilier PSD, spune ca este sceptic si ca 
doreste sa discute cu oamenii din comuna. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, spune, 
ca va achizitiona tomberoane, va incheia procese-verbale cu fiecare cetatean, 

va lipi pliante. Si aceste tomberoane costa. Va distribui sacul galben-negru. 
In privinta bugetului pe acest an, spera sa i se aprobe un proiect, pentru ca 

soseaua este plina de gauri, iar statiile de asfalt nu pot lucra   in aceasta 
perioada, pentru ca inca sunt temperaturi scazute. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, este de parere, ca se poate 

achizitiona asfalt la rece. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca a pus, in trecut,  200 de pungi de asfalt care au ajuns pentru 

cateva gauri. 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, arata, ca 
aceasta era o solutie, insa e foarte scump, pentru ca o groapa-un crater 

creat la acest moment- ia 4 saci de asfalt. Informeaza, ca si anul trecut, in 
luna aprilie a facut acelasi lucru. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, intreaba daca exista resurse 

financiare pentru asfaltare. 



                                                                                                   

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca spera sa primeasca bani pentru drumul DC 120. In procent de 

70%, garanteaza ca va fi aprobata apa la Plesesti. 

Fiind epuizate discutiile  referitoare la proiectul  nr.1 aflat pe ordinea 
de zi,  se supune la vot proiectul de hotarare pentru modificarea si 

completarea Hotararii Consiliului Local nr. 38 din 29.11.2020 privind 
infiintarea Serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de 

organizare si functionare a serviciului de salubrizare a localitatii si a 
contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru comuna 
Podgoria, judetul Buzau, proiect ce este aprobat pe articole, fara 
amendamente,  in forma initiata cu 13 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” 
si 0 voturi „abtinere”. 

Cu privire la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi a sedintei de 
astzi,  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, aminteste 

domnilor consilieri, ca in anul 2014 s-a aprobat strategia de dezvoltare, 
stabilindu-se prin aceasta modalitatea de gestiune  a serviciului de 
salubrizare care poate fi directa sau delegata. 

Acest proiect de hotarare initiat pentru sedinta ordinara de astazi, s-a 
initiat ca urmare a reglementarilor legale care au intervenit in legislatie dar 

si pentru buna funcionarea acestui serviciu de salubrizare. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, 
mentioneaza,ca o paranteza,  ca mai este nevoie de o strategie-  de 

dezvoltare a comunei – dar,  decat sa cheltuiasca banii pe harti, mai bine 
face ceva concret; gravitatea intervine daca nu o vom intocmi si aproba si 
noi, pentru ca pe perioada 2021 – 2023, exista riscul sa nu o mai putem  

implementa proiecte. 

Fiind epuizate discutiile  referitoare la proiectul  nr. 2 aflat pe 
ordinea de zi,  se supune la vot proiectul de hotarare pentru modificarea si 

completarea punctului 5.5.10 din Anexa la Hotararea Consiliului Local 
Podgoria nr. 34 din 30.09.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si 
functionare petermen mediu si lung a serviciului de salubrizare, pentru 

perioada 2014-2032, proiect ce este aprobat pe articole, fara amendamente,  
in forma initiata cu 13 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva” si 0 voturi 
„abtinere”. 

 
Referitor la proiectul de hotarare privind organizarea serviciului public 

de salubrizare, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale- comuna 

PODGORIA, judeţul BUZĂU, 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, 
mentioneaza, ca este necesar a se acorda o maxima atentie asupra acestuia. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL,doreste sa atraga atentia 

asupra acestui proiect de hotarare, precizand ca grupul PNL a  analizat cu 
celeritate aceste proiecte de hotarare, chiar daca unele persoane – prezente 
la aceasta sedinta - pun la indoiala capacitatea dansilor intelectuala. A 

constat, cu regret, dupa parerea dansilor ca aceasta documentatie este 
lucrata cu copiere/lipire  din diverse proiecte de hotarare . Credea ca 



                                                                                                   

incadrarea din zona C in zona A a satelor Plesesti si Tabacari, putea aduce 
unele avantaje locuitorilor acestor sate, dar se pare ca, documentele 

propuse,nu pot primi votul grupului de consilieri PNL. Apreciaza ca 
rusinoasa- modalitatea de intocmire a acestora, la fel cum ar fi si votul  

pentru al dumnealor.  
Punctual, domnul consilier PNL, Gheorghe Adrian, propune  

urmatoarele  amendamente pentru imbunantatirea proiectului de hotarare 

privind organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul Unitatii 

Administrativ Teritoriale- comuna PODGORIA, judeţul BUZĂU: 

A constatat ca in Anexa 3   punctul m - se menţionează conectarea 
100% a populaţiei la serviciul de salubrizare - termen 31.12.2021, si nu 

intelege cum se poate realiza acest aspect. 
 

In studiul de oportunitate, ca modalitatea de gestiune- la pagina 23  
din tabel - apare pe ultima coloana la utilizatori potenţiali an 2021, 0 
locuitori pentru satul Plesesti si Tabacari. Este necesară corelarea datelor 
din tabel cu menţiunea de la punctul m, dupa parerea dansului  

 Tot aici, se menţionează o investiţie in autogunoiera de 350.000lei si 
doreste sa stie daca  această investiţie se va realiza din bugetul comunei 
Podgoria. 
 Referitor la pubele,  se are in calcul 1230 gospodarii x 2 pubele. 1230 
gospodarii incluzand aici si satele Plesesti si Tabacari. Vor fi distribuite si 
acolo pubele? Doreste sa stie daca este intocmita gresit aceasta  
documentatie sau se includ aici si celelalte doua sate- Plesesti si Tabacari  . 
 De asemenea a constat ca in cuprinsul acestei documentatii sunt mai 
multe erori de redactare, care trebuie corectate. 

 A constatat din parcurgerea documentatiei ca investiţiile se fac numai 
de către operator. Sumele menţionate anterior  vor afecta sau nu  
bugetului comunei? De asemenea, tramvaiul, calea ferata, toboganele –nu le 
regaseste in comuna Podgoria, de ce sunt inscrise in documentatie? 
 Doreste sa fie verificata cu atentie aceasta documentatie  doarece, 
dupa parerea dansului, este intocmita pentru un municipiu, nu pentru 
necesitatile reale ale comunei noastre. 

 Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, la 
intrebarile domnului consilier Gheorghe Adrian, „ce va face cu satele Plesesti 
si Tabacari?” , arata  ca tot ce scrie in documentatie se va implementa.Ar fi 

dorit sa includa aici si satele Plesesti si Tabacari insa nu considera ca acum 
este  momentul oportun. Vom vedea si vom face tot posibilul pentru a veni 

si in sprijinul locuitorilor acestor sate. Dansul este primar pentru intreaga 
comuna.  

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, ii spune domnului Primar, 

ca a incasat 30 lei in plus la Plesesti si Tabacari, prin majorarea impozitelor. 
Doreste ca domnul Primar sa le explice oamenilor din Tabacari, de ce aceste 
demersuri nu vin si in sprijinul dansilor. 

Intreaba cand a fost ultima data in satul Tabacari sau cand a discutat 
cu locuitorii acesteia? Acel asfalt – care nu se poate numi astfel- lasa de 
dorit din punct de vedere calitativ. 



                                                                                                   

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca de bine, de rau,  a pus atat cat a putut, un kilometru de 

asfalt, tocmai din dorinta de a veni in sprijinul oamenilor si pentru a nu mai 
fi nevoiti sa mearga prin noroi si bolovani atunci cand trebuiau sa vina la 

Oratia. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, replică  domnului Primar, 
spunandu-i ca acela nu este asfalt. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, explica, 
ca asfaltul a fost turnat din bani publici, cu efortul oamenilor. In satul 
Tabacari nu era nici apa, nici iluminat, nici asfalt. In continuare, arata, ca 
din punctul de vedere al domnului consilier Gheorghe Adrian, acest 

regulament nu este adaptat nevoilor si necesitatilor noastre si ca acest 
regulament este adaptat pentru municipii, nu pentru realitatea din comuna 

noastra. Mentioneaza, ca va discuta cu reprezentantul societatii care a 
intocmit aceasta docuemntatie pentru a analiza cele sesizate de domnul 
consilier, Gheorghe Adrian. Arata, ca strategia pentru acest serviciu,  este 

pe termen lung. Mai mentioneaza, ca in cazul in care nu se poate ajunge cu 
masina, legea iti permite crearea unor platforme, iar acestea vor exista, 

acolo unde va fi necesar. Ii raspunde domnului consilier Gheorghe Adrian, 
ca  daca serviciul s-ar fi desfăşurat în gestiune directă, prin intermediul 
unui operator înfiinţat în subordinea consiliului local al comunei, pentru 

realizarea bazei materiale desfăşurării acestuia, DA, investiţiile în sistemul 
de salubrizare ar putea  fi făcute şi de U.A.T., respectând prevederile legale. 
Pentru gestiunea delegata, insa nu este cazul. 

Doamna Iacob Ana-Viorica, consilier PSD, intervine si doreste sa 

stie daca nu cumva, prin acest regulament, astfel intocmit,  s-au luat in 

calcul toate preconizarile pentru viitor, tinand cont de  faptul ca a  fost 

întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 82/2015 – Regulamentul 

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, in ce priveste cadavrele de 
animale, intreaba daca acestea se duc la Buzau. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, ca nu exista incheiat contract pentru ridicarea cadavrelor de 
animale. 

Intervine domnul viceprimar, Iorga Damian, care precizeaza ca 

pentru deseurile animaliere, este necesara incheierea unui contract cu o 

firma specializata in acest domeniu, firma cu care s-a incheiat contract 

atunci cand a fost cazul.   

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, intreaba, care este analiza 

dupa care s-a stabilit cantitatea de deseuri pentru o persoana. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, ii 

raspunde, ca s-a calculat dupa   formula stabilita potrivit legii, respectiv – 

Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinul 

111/2007 – Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor, precum si celelalte prevederi legale in domeniu. 



                                                                                                   

 

 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii 
raspunde, conform dispozitiilor legale: cantitate de deseuri este de 0,29 

Kg/om/ zi, iar pe luna, 8,82 Kg. Mai arata, ca pana in anul 2020 trebuiau 
puse in aplicare prevederile legale, insa noi abia acum realizam. 

Domnul Chiru Marius-Viorel, Primarul comunei Podgoria, arata, ca 

in anul 2007 Romania a semnat cu Uniunea Europeana contracte de 
colaborare, procedura de infrigement. In acest sens, noi trebuia sa facem 
totul pana in anul 2020, insa nu am reusit. Romania a acceptat aceste 

conditii tocmai pentru a fi inclusa in UE. Precizeaza, ca a avut momente de 
luciditate, astfel incat a putut trece peste chestiuni extrem de delicate. In 
privinta acestui proiect de hotarare, concluzia este aceea, ca PNL nu-l poate 

vota, intrucat il considera un copy-paste de la municipiu. Insa, este un 
regulament intocmit dupa normele in vigoare. 

Fiind epuizate discutiile referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi,  
se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare privind organizarea 
serviciului public de salubrizare, la nivelul Unitatii Administrativ 

Teritoriale-comuna Podgoria, judetul Buzau, proiect ce este aprobat pe 
articole, tinand cont de  amendamentele mentionate , dupa consultarea cu dl. 
Borzea,  in forma initiata cu 12 voturi „pentru”,  1 vot „impotriva” (domnul 
consiler PNL, Gheorghe Adrian) si 0 voturi „abtinere”. 

 

Referitor la proiectul de hotarare aflat pe ordinea suplimentara de 
astazi privind neasumarea  responsabilitatii  Unitatii administrativ 
teritoriale - comuna Podgoria   a organizarii si derularii  procedurilor de 

atribuire a  contractelor / acordurilor – cadru  pentru achizitia  
produselor, precum si a contractelor / acordurilor  - cadru  de prestare a 

serviciilor  pentru derularea  masurilor  educative, aferente Programului 
pentru scoli al Romaniei  pentru anii scolari  2021- 2022 si 2022-2023, au 
loc discutii. 

Doamna Stefan Gabriela, consilier PSD, reclama calitatea 
produselor. 

Domnul Ciui Cosmin, consilier PSD, apreciaza ca dupa parerea dan      

sului,  este o cheltuiala inutila. 
       Domnul Iosif Bogdan-Octavian, consilier PSD, mentioneaza, ca a 
avut in subordine la control, prin prisma serviciului,  aceasta societate, si 

doreste sa precizeza ca laptele este de o calitate buna. 
  Fiind epuizate discutiile  referitoare la proiectul aflat pe ordinea 
suplimentara de zi,  se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare  

privind neasumarea  responsabilitatii  Unitatii administrativ teritoriale - 
comuna Podgoria   a organizarii si derularii  procedurilor de atribuire a  

contractelor / acordurilor – cadru  pentru achizitia  produselor, precum si 
a contractelor / acordurilor  - cadru  de prestare a serviciilor  pentru 
derularea  masurilor  educative, aferente Programului pentru scoli al 

Romaniei  pentru anii scolari  2021- 2022 si 2022-2023, proiect ce este 
aprobat pe articole, fara amendamente,  in forma initiata cu 12 voturi 



                                                                                                   

„pentru”,  1 vot „impotriva” (domnul consiler PNL, Gheorghe Adrian)  si 0 
voturi „abtinere”. 

Se supune atentiei domnilor consilieri adresa de la M.D.L.A.P. 
nr.23273/2021, prin care se instiinteaza toate UAT-urile sa intocmeasca o 
actualizare a PUG-ului , altfel nu vom mai primi finantare.  

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, precizeaza, 
ca Planul Urbanistic General reprezinta o masurare a intregii comune 
pentru delimitarea intravilanului de extravilan. Pretul  unei asemenea 

lucrari, in mare, este de aproximativ 2 miliarde, raportat la suprafata totala 
a intravilanului si a extravilanului. Lucrarea este ampla, necesita foarte 
multe avize, iar trecerea din extravilan in intravilan costa foarte mult. Legat 

de planurile parcelare, din toamna anului 2020, ne-am   tot interesat si 
acestea se ridica la suma de 5 miliarde. Sunt cateva comune care au 

definitivat aceste planuri parcelare. 

Se supune atentiei domnilor consilieri adresa Institutiei Prefectului 
referitoare la cainii fara stapan si incadrarea unui tehnician veterinar. 

Domnul Gheorghe Adrian, consilier PNL, informeaza, ca la nivelul 
comunei functioneaza Asociatia „Caini Fericiti”, care sterilizeaza gratis caini 
si pisisci. Mai reclama faptul, ca cei de la Statia de Betoane isi spala 

cisternele in sant. A purtat discutii cu cei de la societatea respectiva si au 
promis ca vor rezolva aceasta situatie. 

Domnul Iosif Bogdan-Octavian, consilier PSD, intreaba ce facem cu 

malul raului Rm. Sarat, la nivelul satului Tabacari.  Este imperios necesara 
interventia autoritatilor . 

Domnul Iorga Damian, viceprimarul comunei Podgoria, ii 

raspunde, domnului Gheorghe Adrian, ca si dumnealui a fost contactat  de 
Asociatia „Caini Fericiti” – ca si viceprimar al comunei si ca va colabora daca 
va fi cazul. 

Domnului Iosif Bogdan-Octavian, ii raspunde, in sensul, ca vom purta 
corespondenta cu cei de la S.G.A. Vrancea, pentru ca este responsabilitatea 
dansilor malul raului Rm Sarat, dar acordam tot sprijinul oamenilor din 

zona.  
Dupa epuizarea problemelor inscrise pe ordinea de zi si pe ordinea 

suplimentara de zi, presedintele de sedinta, dl. Iorga Damian, declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Podgoria, 

judetul Buzau, din data de 31.03.2021, multumind tuturor celor prezenti 

pentru participare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta,      
 
Iorga Damian     

 
      Secretar general,  

      Rapeanu Violeta   


