JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 23.01.2018
în şedinţă ordinară a Consiliului Local Podari
din Dispoziţia nr. 16 / 17.01.2018 a Primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari, face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi 14 consilieri
locali din 14 convocaţi.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretarul.
Se prezintă şi dl. Grămadă Eugen Alin.
Preşedinte de şedinţă este dl. Păunescu Teofil, ales pentru un mandat de trei luni
(
dec.2017 – febr. 2018 ) în cadrul şedinţei din data de 19.12.2017 , potrivit Regulamentului.
Preşedintele de şedinţă preia conducerea acesteia . Se constată că a fost luat la cunoştinţă conţinutul
procesului-verbal al şedinţei din data de 09.01.2018, nu sunt obiecţiuni şi se supune aprobării Consiliului
Local. Procesul-verbal este aprobat în unanimitate de voturi .
Se dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Grămadă Eugen Alin
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din Comuna Podari, judeţul Dolj
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
care se efectuează în anul 2018 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi pentru realizarea obligaţiei la “ muncă
neremunerată în folosul comunităţii”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu hadicap
grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza comunei Podari, pentru anul 2018
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situaţii deosebite pentru care se acordă ajutoare
de urgenţă de la bugetul local precum şi a categoriilor de beneficiari
7. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de
zi pentru copii Podari, aprobat conform HCL nr. 45/16.05.2016.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii “ Construire clădire( sală de
festivităţi şi laboratoare) şi amenajare bază sportivă, în comuna Podari, judeţ Dolj ”,
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
9. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2017 rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar, în anul 2018
10. Proiect de hotărâre privind participarea Primarului comunei Podari la Conferinţa Asociaţiei
Comunelor din România , Bucureşti - 18-21 februarie 2018
11. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei UAT Comuna Podari aferentă anului 2017 către
Administraţia Fondului pentru Mediu
12. Informare - Raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la
nivelul comunei Podari în primul semestru al anului 2018
13. Diverse
Se supun la vot şi punctele peste ordinea de zi care sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind încheierea pentru o perioada 2018-2020 a contractului de administrare a
SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130 / 19.12.2017
3.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 15.12.2015
4. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a subvenţiei pentru acoperirea tarifelor în
activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi 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, la
Depozitul Ecologic Mofleni
Se votează în unanimitate. În urma votului acordat, ordinea de zi devine următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Grămadă Eugen Alin
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din Comuna Podari, judeţul Dolj
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
care se efectuează în anul 2018 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi pentru realizarea obligaţiei la “ muncă
neremunerată în folosul comunităţii”
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu hadicap
grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza comunei Podari, pentru anul 2018
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situaţii deosebite pentru care se acordă ajutoare
de urgenţă de la bugetul local precum şi a categoriilor de beneficiari
7. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de
zi pentru copii Podari, aprobat conform HCL nr. 45/16.05.2016.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii “ Construire clădire( sală de
festivităţi şi laboratoare) şi amenajare bază sportivă, în comuna Podari, judeţ Dolj ”,
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
9. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2017 rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar, în anul 2018
10. Proiect de hotărâre privind participarea Primarului comunei Podari la Conferinţa Asociaţiei
Comunelor din România , Bucureşti - 18-21 februarie 2018
11. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei UAT Comuna Podari aferentă anului 2017 către
Administraţia Fondului pentru Mediu
12. Proiect de hotărâre privind încheierea pentru o perioada 2018-2020 a contractului de administrare a
SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130 / 19.12.2017
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 15.12.2015
15. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a subvenţiei pentru acoperirea tarifelor în
activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi 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, la
Depozitul Ecologic Mofleni
16. Informare - Raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la
nivelul comunei Podari în primul semestru al anului 2018
17. Diverse

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Secretarul comunei Podari arată că există la proiectul de hotărâre şi comunicare scrisă a PSD – Dolj cu
privire la supleant şi solicită preşedintelui comisiei de validare să se pronunţe :
Dl. Tudor Ion, în calitate de preşedinte al comisiei de validare arată că această comisie s-a întrunit, a
analizat dosarul domnului Grămadă Eugen Alin, a constatat că este următorul supleant pe lista PSD la
alegerile locale, nu se găseşte în stare de incompatibilitate şi propune validarea mandatului. A fost
consemnat şi proces-verbal.
Preşedintele de şedinţă supune la vot validarea mandatului de consilier local al domnului Grămadă
Eugen Alin. Votat în unanimitate.
Având în vedere Raportul nr. 1/48/333 din 18. 01.2018 întocmit de către Secretarul comunei Podari
prin care se propune validarea mandatului de consilier local a următorului supleant din lista electorală a
PSD,
Adresa nr . 01/11.01.2018 a Partidului Social Democrat – filiala Dolj ,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de validare din data de 23.01.2018 prin care
s-a dat
aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.3, având următorul cuprins:
Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local Podari al domnului Grămadă
Eugen Alin, următorul supleant ales pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile locale din
data de 05 iunie 2016.
Art.2. La data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.
6/24.06.2016, în sensul desemnării dlui. Grămadă Eugen Alin în cadrul Comisiei de Specialitate II a
Consiliului Local Podari – Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, cultură, muncă şi protecşia
socială, culte, activităţi sportive şi de agrement şi protecţia mediului.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate şi domnul consilier Grămadă Eugen
Alin, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Domnul consilier este rugat să păşească în faţă şi să depună Jurământul.
Domnul consilier Grămadă Eugen Alin depune următorul Jurământ:
Subsemnatul GRĂMADĂ EUGEN ALIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Podari,
în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 şi art. 34 alin.1 din Legea nr. 215/2001, rep., privind
administraţia publică locală, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ : "Jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei Podari. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Punctul doi din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 10252 din 29.11.2017 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP prin
care se popune atribuirea de denumiri unor străzi din Comuna Podari, judeţul Dolj,
Văzând Avizul nr. 10/2017 ( 26552/19.12.2017) al Comisiei de atribuiri de denumiri a judeţului
Dolj din cadrul Consiliului Judeţean Dolj,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data 29.11.2017, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate
de voturi :
HOTĂRÂREA NR.4, având următorul cuprins:

Art.1. Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi din Comuna Podari, judeţul Dolj, potrivit Anexei
la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate – buget, Compartimentul taxe şi impozite, Compartimentul activităţi agricole,
Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 10205 din 29.11.2017 şi Expunerea de motive nr. 2142 din
29.03.2016 întocmite de Serviciul CTBTIESAIP –Compartimentul personal, prin care se propune
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018,
Văzând Avizul cu nr. 66032/2018 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.5, având următorul cuprins:
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru personalul din aparatul propriu de
specialitate în anul 2018 , conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2
Primarul comunei Podari prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP şi
Compartimentul Personal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre care se va comunica şi Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici .
Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 362 / 2018 362 / 2018 întocmit de către Comp. Activităţi sociale şi
stare civilă prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local care se efectuează
în anul 2017 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi pentru prestarea obligaţiei de muncă neremunerată în folosul comunităţii,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.6, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local care se efectuează în anul 2018 cu
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi pentru realizarea obligaţiei la “ muncă neremunerată în folosul comunităţii”, prevăzut în Anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Activităţi sociale şi
stare civilă, persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, modificată şi completată,
precum şi cele condamnate la prestarea muncii în folosul comunităţii, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Punctul cinci din ordinea de zi

Având în vedere Raportul nr. 332 / 2018 întocmit de către Compartimentul asistenţă socială şi stare
civilă prin care se propune aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de sistenţi personali care se încadrează
cu contract individual de muncă la nivelul comunei Podari.
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.7, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă un număr de 26 asistenţi personali ai persoanelor cu hadicap grav, încadraţi cu
contract individual de muncă pe raza comunei Podari, pentru anul 2018.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget, Compartimentul activităţi sociale şi stare – civilă precum şi persoanele
interesate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Punctul şase din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 336 / 2018 întocmit de către Compartimentul Asistenţă Socială şi
Stare Civilă prin care se propune stabilirea unor situaţii deosebite în care mai pot fi acordate ajutoare de
urgenţă, altele decât cele prevăzute de art. 28 alin. (2) din Legea
nr. 416/2001,
pentru beneficiarii venitului minim garantat şi pentru persoanele care nu intră sub incidenţa prevederilor
Legii nr. 416/2001;
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.8, având următorul cuprins:
Art. 1 Se stabilesc următoarele situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă, altele
decât cele prevăzute de art. 28 alin. (2), din Legea nr. 416/2001, pentru următoarele categorii de beneficiari :
a) persoanele care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 416/2001 şi care nu realizează
venituri permanente, sau au venituri la valoarea minimului pe economie, care au afecţiuni grave de
sănătate, în scopul realizării de investigaţii medicale mai amănunţite, pentru procurare de medicamente,
spitalizare, după caz.
b) pentru copiii din familiile care se confruntă cu probleme financiare, determinate de o situaţie
excepţională şi care pun în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, cum ar fi: cheltuieli cu achiziţionarea
rechizitelor şcolare, transportul copilului, uniforme şcolare, după caz.
c)ajutor de înmormântare acordat şi persoanelor care nu au beneficiat de pensii de stat şi pentru care,
după deces, nu a fost acordat ajutor de înmormântare de la Casa de Pensii, situaţie în care ajutorul se acordă
după 30 de zile de la data depunerii cererii şi sub condiţia prezentării certificatului de deces în original.
Art.2 Valoarea ajutorului de urgenţă va fi în cuantum de 400 lei şi se va acorda pentru situaţiile
prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, precum şi pentru cele stabilite de art. 28, alin. (2) din Legea nr.
416/2001.
Art. 3 Ajutorul de urgenţă se acordă persoanelor în cauză sau reprezentanţilor legali, prin casieria
unităţii, în baza propunerii formulate de către Compartimentul asistenţă socială şi stare civilă, propunere
care are la bază : cererea, documentele justificative specifice situaţiei pentru care se solicită ajutorul ( acte
medicale, certificate de încadrare în grad de handicap, documente de plată, bilete de trimitere şi altele
asemenea) precum şi o ancheta socială.

Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Contabilitate – Buget, Compartimentul asistenţă socială şi stare civilă şi persoanele
interesate vor duce la îndeplinire prezentă hotărâre.
Punctul şapte din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 48 din 18.01. 2018 întocmit de către Centrul de zi pentru copii în
comuna Podari, prin Responsabilul de centru,
Văzând Solicitarea cu nr. 337/11.01.2018 de completare a dosarului de acreditare a serviciului social
Centrul de zi pentru copii Podari,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.9, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă completarea art. 2 – Scopul serviciului, din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Centrului de zi pentru copii Podari ( ROF), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 /
16.05.2016, prin introducerea unui nou aliniat, aliniatul 2, articolul urmând a avea următorul cuprins:
Art.2. Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de
familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire,
educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independente, cât şi a unor
activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte
persoane care au în îngrijire copii.
(2) Codul aferent serviciului social este 8891CZ-C-II , serviciu social de zi.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Compartimentul asistenţă socială şi
stare civilă şi Centrul de zi pentru copii în comuna Podari, prin Responsabilul de centru, vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Punctul opt din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 685 din 22.01.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Achiziţii – Investiţii prin care se propune aprobarea documentaţiilor tehnice necesare
finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, a obiectivului de investiţii “ Construire
clădire( sală de festivităţi şi laboratoare) şi amenajare bază sportivă, în comuna Podari, judeţ Dolj ”,
Văzând Nota conceptuală şi Tema de proiectare nr. 676 / 22.01.2018 aprobate de către Primarul
comunei Podari,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.10, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii “ Construire clădire( sală de festivităţi şi
laboratoare) şi amenajare bază sportivă, în comuna Podari, judeţ Dolj ”, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10; Prioritatea de investiţii 10.1.b
Art.2. Se însuşeşte Chestionarul privind baza materială prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre
din care face parte integrantă.

Art.3. Se aprobă completarea Programului achiziţiilor publice în anul 2018 aprobat conform HCL
nr. 136 / 19.12.2017 cu realizare Studiu de fezabilitate în vederea susţinerii cererii de finanţare a
obiectivului de investiţii aprobat potrivit art.1 conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre din care face parte
integrantă.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate – buget, Compartimentul Achiziţii – Investiţii, Compartimentul urbanism şi
amenajarea teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul nouă din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 691 din 22.01.2018
întocmit de Serviciul
CBTIESAIPCompartimentul contabilitate – buget prin care supune spre aprobare utilizarea excedentului bugetar din
anul 2017, în anul 2018 la secţiunea de dezvoltare pentru finanţarea unor investiţii;
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.11, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă ca excendentul bugetului local din anul 2017 rezultat la incheierea exerciţiului
bugetar, în sumă de 1650327.39 lei, să fie utilizat, în anul 2018, în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru
finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în Lista de investiţii – Anexa 1 la prezenta hotărâre care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2
Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate Serviciul de CBTIESAIPCompartimentul Contabilitate-buget, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul zece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 209 din 2018 întocmit de către Viceprimarul comunei Podari,
Văzând Dispoziţia nr. 1 din 3 ianuarie 2018 a Asociaţiei Comunelor din România, privind
convocarea Adunării Generale în cea de-a XXI-a sesiune ordinară, cu caracter aniversar, precum şi a
Consiliului director în şedinţa ordinară pe semestul I / 2018, înregistrată sub nr. 197 / 9.01.2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.12, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă participarea Primarului comunei Podari la Adunarea Generală a Asociaţiei
Comunelor din România care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 18 – 21 februarie 2018, costurile
deplasării în valoare de 2700 lei fiind suportate de la bugetul local.
Art.2.
Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget şi Compartimenul Personal vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Punctul unsprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 723 din 22.01.2018 al Compartimentului protecţia mediului şi Avizat
de Serviciul CBTIESAIP – Compartimentul contabilitate – buget ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :

HOTĂRÂREA NR.13, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă achitarea de la bugetul local a sumei de 17856,25 lei reprezentând contribuţia
UAT Comuna Podari către Administraţia Fondului pentru Mediu, aferentă anului 2017.
Art.2. Suma datorată se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la
Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN RO23TREZ706201185000XXXX.
Art.3. Primarul
comunei
Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget, Compartimentul protecţia mediului şi SC SERVICII PUBLICE
PODARI SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Punctul doisprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 91 din 23.01.2018 întocmit de către administratorul
SC
Servicii Publice Podari SRL, înregistrat la sediul instituţiei Primăria comunei Podari sub numărul 785 din
23.01.2018 prin care se supune aprobării consiliului local Contractul de Administrare a SC Servicii Publice
Podari SRL pentru perioada 2018-2020 şi criteriile de performanţă pentru evaluarea administratorului ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.14, având următorul cuprins:
Art. 1 Se aprobă încheierea pentru o perioada 2018-2020 a contractului de administrare a SC
SERVICII PUBLICE PODARI SRL cu administratorul Băbălău Costinel, în forma prevăzută în Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. Se aprobă criteriile de performanţă în executarea Contractului de Administrare pe baza cărora
va fi evaluat administratorul SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL , conform Anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari, dl. Gheorghiţă Constantin pentru semnarea
contractului de administrare şi a criteriilor de performanţă.
Art. 4. Primarul
comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget şi SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL prin administratorul
Băbălău Costinel vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul treisprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 767 din 23.01.2018 întocmit de către SC Servicii Publice Podari SRL prin
care se solicită aprobarea modificării tarifelor practicate către populaţie pentru serviciile prestate :
televiziune prin cablu, internet şi colectarea deşeurilor,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.15, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 aliniatul 2 la HCL nr. 130/19.12.2017-persoane juridice, care va
avea următorul cuprins:
Art.1. (2). Pentru persoanele juridice:
-serviciul de televiziune prin cablu (CATV cablu coaxial)– 30 lei

-serviciul de televiziune prin cablu (CATV fibra otpica)– 45 lei
-serviciul de internet (cablu FTP/UTP) – 40 lei
-serviciul de internet (fibra optica) – 60 lei
-serviciul de colectare a deseurilor –35 lei pentru containerul de 140 litri, 55 lei pentru containerul de 260
litri;
-serviciul de colectare deseuri – 80 lei /mc pentru container de 1,1 mc;
Art. 2 Celălalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 130 / 19.12.2017 rămân nemodificate.
Art.3 Primarul comunei Podari , prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP ,
Compartimentul contabilitate – buget şi SC Servicii Publice Podari SRL, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Punctul paisprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 770 din 23.01.2018 întocmit de către administratorul
SC Servicii Publice Podari SRL, prin care se supune aprobării consiliului local modificarea contractului
pentru paza comunală aprobat conform HCL nr. 129 / 2015,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.16, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 15.12.2015
reprezentând Contractul pentru paza comunală în anul 2016, în ceea ce priveşte punctul: IV Preţul
Contractului, 4.1 Preţul prestaţiei, care va avea următorul cuprins:
IV Preţul Contractului
4.1 Preţul prestaţiei: este de 144.000 lei ( fără TVA ), preţ ce va fi achitat de beneficiar lunar în
tranşe egale.
Art. 2 Primarul
comunei
Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget, SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL prin administratorul Băbălău
Costinel vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul cincisprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 768 din 23.01.2018 al SC Servicii Publice Podari SRL Avizat de
Serviciul CBTIESAIP – Comaprtimentul contabilitate – buget,
Văzând Adresa cu nr. 2994 / 21.12.2017 a ECO SUD SA, precum şi Actul adiţional
Contractul de prestări servicii nr. ES-0014-14/04.07.2014 ( nr. 2993/ 21.12.2017),

nr. 7 la

Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.17, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a subvenţiei pentru acoperirea tarifelor în activitatea
de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi 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, la Depozitul Ecologic Mofleni în
cuantum de 150 lei / tonă ( fără tva ) .

Art. 2. Plata subvenţiei se face în baza unei situaţii justificative conform facturilor emise de către
SC EcoSud SA.
Art.3. Primarul
comunei
Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget, Compartimentul protecţia mediului şi SC SERVICII PUBLICE
PODARI SRL prin administratorul Băbălău Costinel, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul şaisprezece din ordinea de zi – Informare Raportul privind activitatea asistenţilor personali
ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Podari în primul semestru al anului 2018.
Secretarul UAT citeşte raportul.
Punctul şaptesprezece din ordinea de zi. Diverse. Se înscriu la cuvânt dl. Sclipcea Constantin şi dl.
Păunescu Teofil.
1.dl. Sclipcea Constantin – solicită amenajarea cu piatră spartă a unei bucpţi din strada Al. II Dunăreni.
Dl.viceprimar notează şi va lua măsuri. Intervine şi dl. Bălăşoiu C-tin., aceeaşi solicitare şi pentru zona
lângă fântână.
Dl. primar arată că acolo este o soluţie doar betonarea. La primăvară după uscarea pământului se poate
betona.
2. Dl. Păunescu Teofil – de la podul de la calea ferată spre Cacaliceanu, pe canal, au crescut buruienile şi în
plus se aruncă gunoaie acolo, betonul a fost spart, intră apa pe dedesupt şi dislocă plăcile de beton. Dacă nu
se intervine acolo, se distruge totul.
Dl.Primar intervine telefonic la Aba Jiu pentru a face o verificare la faţa locului. Joi se face o inspecţie în
teren. Se stabileşte ieşire în teren inclusiv cu dl.consilier şi cu dl.viceprimar.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Păunescu Teofil

Secretar,
Dinu Camelia

