
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

    PROIECT DE HOTARARE  nr. 31 
 

privind declararea bunurilor imobile  rezultate in urma finalizarii 
investitiei "Imbunatatirea sigurantei  publice   prin modernizarea retelelor 
de iluminat public  cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii  noi LED 
in comuna Podgoria, judetul Buzau", ca fiind de uz si interes public, în 
vederea atestării ulterioare  a acestora la inventarul bunurilor ce apartin 
domeniului public al Comunei Podgoria 

 

Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
EXTRAORDINARA (convocata de indata)   in data de 22.09.2021; 
 

Având în vedere  : 
• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

3967/20.09.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 
lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de 
initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire 
la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin 
potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

• raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 3971/20.09.2021 
intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din 
acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor 
publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin 
potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare 
prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), 
raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii 
actului administrativ; 

▪   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, inregistrat sub nr……/22.09.2021; 

▪ avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub 
nr. …./22.09.2021; 



• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica 
locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
inregistrat sub nr. …./22.09.2021; 

• prevederile art.286, alin.(1), alin.(4) si art.289 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

•  declaratia pe propria raspundere a secretarului general al Comunei Podgoria 
inregistrata sub nr. 3980/20.09.2021, potrivit careia: 

❖ bunurile in cauza, rezultate in urma finalizarii investitiei "Imbunatatirea 
sigurantei  publice   prin modernizarea retelelor de iluminat public  cu 
eficienta energetica ridicata, prin tehnologii  noi LED in comuna Podgoria, 
judetul Buzau  - nu fac obiectul unor litigii cu privire la apartenenta 
acestora la domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale Podgoria 
la momentul actual ; 

❖  bunurile in cauza, rezultate in urma finalizarii investitiei 
"Imbunatatirea sigurantei  publice   prin modernizarea retelelor de 
iluminat public  cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii  noi LED 
in comuna Podgoria, judetul Buzau  -  nu fac obiectul unor cereri de 
reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse 
in temeiul actelor normative care reglementeaza regimul juridic al 
imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989; 

•  referatul nr. 3996/20.09.2021 privind conformitatea cu realitatea pentru 
bunurile in cauza, rezultate in urma finalizarii investitiei "Imbunatatirea 
sigurantei  publice   prin modernizarea retelelor de iluminat public  cu eficienta 
energetica ridicata, prin tehnologii  noi LED in comuna Podgoria, judetul Buzau  
- intocmit si semnat in scopul asumarii celor declarate in declaratia pe propria 
raspundere a secretarului general al Comunei Podgoria, de catre functionarul 
cu atributii in acest sens din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Podgoria; 

• Contractul de finantare  nr. C1920072G219221002804/27.12.2018   incheiat 
intre Comuna Podgoria si A.F.I.R.  pentru acordarea ajutorului financiar  
nerambursabil in conditiile P.N.D.R. , precum si actele aditionale incheiat 

ulterior ; 

• prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Masurii M5/6B - 
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A SERVICIILOR, 
CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației 
Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, din cadrul 
Programului National de Dezvoltare Rurala; 

•  contractul de lucrari nr. 1181/18.03.2021 incheiat intre Comuna Podgoria 
si  SC Amiras C&L  Impex SRL avand ca obiect executarea lucrarilor 
"Imbunatatirea  sigurantei  publice  prin modernizarea  retelelor de iluminat 
public cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii  noi LED in comuna 

Podgoria, judetul Buzau"; 

• proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  nr. 5977/17.12.2019; 

• prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 27/24.08.2021 privind alegerea 
presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Comunei Podgoria pentru 
sedintele din lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2021; 

• prevederile art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

               Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 



 

                În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) si ale 

art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 
 

H O T A R A Ș T E : 
 

Art.1. Se declară  bunurile imobile  rezultate in urma finalizarii investitiei 
"Imbunatatirea sigurantei  publice   prin modernizarea retelelor de iluminat public  cu 
eficienta energetica ridicata, prin tehnologii  noi LED in comuna Podgoria, judetul 
Buzau", ca fiind de uz si interes public, în vederea atestării ulterioare  a acestora la 
inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei Podgoria. 

Art.2. Se aprobă solicitarea către  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
a inscrierii definitive in C.F. a bunurilor prevazute la art. 1 in vederea atestării 
apartenentei acestora la inventarul  bunurilor ce apartin domeniului public al 
Comunei Podgoria, conform prevederilor art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

Art.3. Compartimentul Urbanism va asigura modificarea si completarea in 
mod corespunzator a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
Comunei Podgoria, însușit prin H.C.L.Podgoria nr. 20 din 29.07.1999 și atestat în      
Anexa nr.58 la H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetul 
Buzau precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău.   

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  
Primarul Comunei Podgoria prin Compartimentul Urbanism din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Podgoria, precum si prin persoanele abilitate 
sa exercite controlul financiar preventiv propriu, in vederea desfasurarii verificarilor 
ce se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale 
şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de 
catre functionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului abilitati 
in acest sens. 

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire 
si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii 
controlului cu privire la legalitate.  
 

Iniţiator,  
    Primar,  
 

   Chiru Marius Viorel 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Rapeanu Violeta- Cristina 

Podgoria    
Proiect de hotarare nr. 31 din 18.09.2021 

 
 
 

 
 

                  



 

Anexa nr.1 la H.C.L.  nr.____ / ______ 

 

Elemente de identificare ale bunurilor imobile  rezultate in urma 
finalizarii investitiei "Imbunatatirea sigurantei  publice   prin modernizarea 
retelelor de iluminat public  cu eficienta energetica ridicata, prin tehnologii  
noi LED in comuna Podgoria, judetul Buzau", declarate  ca fiind de uz si 
interes public, în vederea atestării ulterioare  a acestora la inventarul 
bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei Podgoria 

   

 

Nr. 
crt
. 

 
Denumirea 
bunului 

 
Elemente 
de 
identificar
e 

Anul 
dobandir
ii  si / 
sau al 
darii in 
folosinta  

 
Valoare
a de 
invent
ar 

(lei) 

Situatia 
juridica 
actuala   

1.  
Imbunatatir
ea 
sigurantei  
publice   
prin 
modernizare
a retelelor 
de iluminat 
public  cu 
eficienta 
energetica 
ridicata, 
prin 
tehnologii  
noi LED in 
comuna 
Podgoria, 
judetul 
Buzau  
 

 
Modernizar
ea retelei 
de  
iluminat 
public in 
satele 
Podgoria, 
Oratia, 
Tabacari, 
Plesesti si 
Cotatcu, 
comuna 
Podgoria, 
judetul 
Buzau   

        
 
 
2019 

 
 
 
413 
054.75 

-lucrarea 
executata in 
baza 
contractului de 
lucrari nr. 
1181/18.03.20
21 incheiat 
intre Comuna 
Podgoria si  SC 
Amiras C&L  
Impex SRL; 
 
- proces verbal 
de receptie la 
terminarea 
lucrarilor  nr. 
5977/17.12.20
19 
 

 

Primar, 
 

Chiru Marius - Viorel 
 

 

 


