JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 19.03.2018,

în şedinţă ordinară a Consiliului Local Podari convocată
prin Dispoziţia nr. 149 / 07.03.2018 a Primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari, face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi 15
consilieri locali din 15 convocaţi.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretarul.
Preşedinte de şedinţă este dl. Dragotă Stancu, ales pentru un mandat de trei luni
( martie 2018 – mai 2018 ) în cadrul şedinţei din data de 15.02.2018 , potrivit Regulamentului.
Preşedintele de şedinţă preia conducerea acesteia . Se constată că a fost luat la cunoştinţă
conţinutul procesului-verbal al şedinţei din data de 21 februarie 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 aprobarea Raportului Primarului comunei Podari privind starea
economică, socială şi de mediu pe anul 2017
2.Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului Delegarea prin concesionare a gestiunii unor
activităţi componente serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer
Goicea şi a tarifelor aferente
3.Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor de pe
raza unităţii administrativ - teritoriale Comuna PODARI
4.Proiect de hotărâre privind numirea admnistratorului SC Servicii Publice Podari SRL şi
aprobarea contractului de administrare a societăţii
5.Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei UAT – Comuna Podari către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ pentru anul 2017
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei UAT – Comuna Podari către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ în anul 2018
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului –cadru de cooperare între DRPCÎV, Instituţia
Prefectului Judeţului Dolj şi UAT Comuna Podari, privind schimbul de informaţii
8.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară
nr. 1538 / 12.02.2018 întocmit de către expert contabil Albu Marin
9.Proiect de hotărâre privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor şi elevilor, pe toată
perioada în care se află în unităţile de învăţământ la nivelul comunei Podari, în anul şcolar 20182019
10.Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare
întocmite la trim.IV precum şi situaţiile financiare la data de 31.12.2017
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de utilizare a creditului contractat de la CEC
Bank conform Contract nr. RQ16124730859066/16.12.2016, rămas neutilizat
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la
bugetul local în anul 2018 pe ramură de sport – programul Promovarea sportului de performanţă
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea
propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale comunei Podari pe anul 2018 privind
sprijinirea cluburilor sportive de drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin

programul Promovarea sportului de performanţă precum şi aprobarea comisiei de evaluare a
propunerilor de proiecte
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de funcţionare al Centrului de zi pentru copii
în Comuna Podari, judeţul Dolj
15.Diverse – cererea nr. 2487 / 15.03.2017 a numitei Băcelan Leofentina
Se supune la vot ordinea de zi. Votat în unanimitate.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă dă citire fiecărui proiect de hotărâre.
Primul punct din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2585 din 19.03.2018 al Primarului comunei Podari pe anul 2017
privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Podari,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.29, având următorul cuprins:
Art. UNIC Se aprobă Raportul Primarului comunei Podari privind starea economică, socială şi
de mediu pe anul 2017, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Punctul doi din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 1821 din 16.03.2018 întocmit de către Compartimentul
urbanism şi amenajarea teritoriului,
Văzând Clarificarea la documentaţia de atribuire nr. 288/08.09.2016 formulată in executarea
Deciziei nr.951/C2/920,948/02.06.2016 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,Nota
justificativă nr. 208/09.02.2018
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.30, având următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă ”Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi
a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea”, inclusiv
tarifele aferente, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează dl. Primar al comunei Podari ca reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ
să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii
unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea,
inclusiv a tarifelor aferente pentru plata serviciului de salubrizare, conform Anexei.
Art.3. Se mandatează Domnul Ion Prioteasa, Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ ca în numele şi pe seama comunei PODARI să
semneze Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de
deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea, conform Anexei.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire această
hotărâre care va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor
ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 2577 din 19.03.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul taxe şi impozite şi Compartimentul activităţi agricole,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :

HOTĂRÂREA NR.31, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea
pajiştilor de pe raza unităţii administrativ teritoriale Comuna PODARI, în forma prevăzută în Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
Art.2. Se aprobă modelul contractului de închiriere în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.3. Durata, condiţiile de închiriere precum şi categorile de beneficiari sunt stabilite potrivit
Regulamentului prevăzut la art.1
Art.4. Preţul chiriei se stabileşte în lei /ha/an în baza unui Raport de evaluare care va fi supus
aprobării consiliului local.
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari pentru semnarea contractului de închiriere
menţionat la art. 2
Art.6. În anul 2018 se stabilesc următoarele taxe de păşunat, în vederea scoaterii la păşune a
animalelor pe suprafeţele de islaz comunal, în lipsa contractelor de închiriere legal încheiate :
-bovine adulte : 20 lei / cap
-bovine tineret : 10 lei / cap
-cabaline : 20 lei /cap
-ovine / caprine : 7 lei / cap
Art.7 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate : Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul taxe şi impozite, Compartimentul activităţi agricole şi persoanele fizice şi juridice
interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2401 din 13.03.2018 întocmit de către Viceprimarul comunei
Podari, prin care se supune aprobării consiliului local numirea administratorului SC Servicii Publice
Podari SRL şi aprobarea Contractului de Administrare a societăţii, inclusiv criteriile de performanţă,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.32, având următorul cuprins:
Art.1. a. Se aprobă numirea în calitate de administrator al SC SERVICII PUBLICE PODARI
SRL a domnului Piciu Florin - Alin, identificat cu CI seria DX nr. 888647.
b. Administratorul numit va lua măsuri de conformare pentru respectarea dispoziţiilor
Actului constitutiv al societăţii şi va face demersurile legale, necesare la Oficiul Registrului
Comerţului – Dolj.
Art. 2. Se aprobă Contractul de Administrare al societăţii care se va încheiat cu administratorul,
în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari, dl. Gheorghiţă Constantin pentru semnarea
contractului de administrare şi a anexelor la acesta.
Art. 4. La data emiterii prezentei hotărâri încetează efectele HCL nr. 14 / 23.01.2018 privind
încheierea pentru perioada 2018-2020 a contractului de administrare a SC Servicii Publice Podari SRL
Art.5.Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget şi SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL prin administratorul
societăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Punctul cinci din ordinea de zi
Având în vedere Raportul
nr. 2479 din 14.03.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul Contabilitate – buget privind achitarea cotizaţiei datorate de către Comuna Podari în
calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ,
pentru anul 2017,
Văzând Adresa nr. 03/ 04.01.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare
a Deşeurilor ECODOLJ ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :

HOTĂRÂREA NR.33, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă achitarea de la bugetul local pe anul 2018 a cotei de cotizaţie în valoare de
3454,50 lei datorate în anul 2017 de către Comuna Podari în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, corespunzătoare unei populaţii
totale de 6909 locuitori.
Art.2. Se aprobă achitarea de la bugetul local pe anul 2018 a sumei de 500 lei, reprezentând
contribuţie patrimoniu iniţial.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul contabilitate-buget şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor ECODOLJ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul şase din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2478 din 14.03.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul Contabilitate – buget privind achitarea cotizaţiei datorate de către Comuna Podari în
calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ,
în anul 2018,
Văzând Adresa nr. 19/ 04.01.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare
a Deşeurilor ECODOLJ ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.34, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă cotizaţia în valoare de 6909 lei datorată în anul 2018 de către Comuna Podari
în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor
ECODOLJ, corespunzătoare unei populaţii totale de 6909 locuitori.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul contabilitate-buget şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor ECODOLJ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul şapte din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2490 din 15. 03.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP _
Compartimentul Taxe şi Impozite,
Văzând adresa cu nr. 2889/13.03.2018 a Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului
judeţului Dolj,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.35, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă Protocolul –cadru de cooperare privind schimbul de informaţii între
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ( DRPCÎV), Instituţia
Prefectului Judeţului Dolj şi UAT Comuna Podari, în forma prevăzută ( inclusiv cu anexe
subsecvente ) în Anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari, dl. Gheorghiţă Constantin, pentru semnarea
Protocolului - cadru de cooperare.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul Taxe şi Impozite , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul opt din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2483 din 14.03.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP
Compartimentul Contabilitate – Buget, prin care se aduce la cunoştinţa consiliului local Raportul de
expertiză contabilă extrajudiciară nr. 1538 / 12.02.2018 întocmit de către exp.contabil Albu Marin cu
ocazia efectuării inventarierii mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materialelor consumabile,

obiectelor de inventar în magazie şi în folosinţă, materialele şi utilajele pentru investiţii, numerarul din
casieria unităţii, decontările cu terţii, investiţiile în curs de execuţie la data de 31.12.2017,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.36, având următorul cuprins:
Art.1. Se ia act de Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 1538 / 12.02.2018
întocmit de către exp.contabil Albu Marin cu ocazia efectuării inventarierii mijloacelor fixe, a
obiectelor de inventar, materialelor consumabile, obiectelor de inventar în magazie şi în folosinţă,
materialele şi utilajele pentru investiţii, numerarul din casieria unităţii, decontările cu terţii, investiţiile
în curs de execuţie la data de 31.12.2017.
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul nouă din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2447 din 14.03.2018 întocmit de către Compartimentul activităţi
sociale şi stare civilă - Asistentul medical comunitar, prin care se supune spre aprobare repartizarea
pe cabinetele medicilor de familie a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza
comunei Podari în vederea asigurării asistenţei medicale în perioada cursurilor,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.37, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor şi elevilor la nivelul comunei
Podari, pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ, în anul şcolar 2018-2019, prin
repartizarea pe cabinete medicale, după cum urmează:
1.Cabinet Medic de Familie – Dr. Velişcu Daniela Irina
a.preşcolarii din Grădiniţele cu Program Normal Branişte şi Balta – Verde

2.Cabinet Medic de Familie – Dr. Pădureanu Mariana
a.elevii claselor 1-IV , Şcoala Gimnazială Podari
b.preşcolarii din Grădiniţa cu Program Prelungit Podari
3.Cabinet Medic de Familie – Dr. Ioana Luiza
a.elevii claselor V-VIII , Şcoala Gimnazială Podari
4.Cabinet Medic de Familie – Dr. Corâci Adriana
a.preşcolarii din Grădiniţele cu Program Normal Livezi şi Gura-Văii
Art.2 Asistenţa medicală dentară, pentru preşcolarii şi elevii din unităţile de învăţământ de pe
raza comunei Podari, se va realiza prin medicii dentişti de la Cabinetul de Medicină Dentară din satul
Podari.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate- Compartimentul activităţi sociale şi
stare civilă, Asistentul medical comunitar, Cabinetele Medici de Familie menţionate şi Şcoala Gimnazială
Podari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul zece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2475 / 14.03.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate –buget prin care se supune spre aprobare execuţia bugetară pe cele
două secţiuni, secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare întocmite la trim.IV precum şi situaţiile
financiare la data de 31.12.2017,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate
în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.38, având următorul cuprins:

Art.1.
Se aprobă execuţia bugetară pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de
funcţionare si secţiunea de dezvoltare întocmite la trim. IV precum şi situaţiile financiare întocmite la
data de 31.12.2017, conform anexelor la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate -Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate –buget , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Punctul unsprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 2526 din 15.03.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP Compartimentul achiziţii - investiţii prin care se propune aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a
creditului rămas neutilizat din contractul de credit nr. RQ16124730859066/16.12.2016 încheiat cu
CEC Bank,
Văzând prevederile pct. 2.6 din Contractul de Credit de Investiţii pentru Comuna Podari
nr. RQ16124730859066/16.12.2016 încheiat cu CEC Bank,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.39, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă prelungirea cu 12 luni, respectiv până la data de 19.03.2019 a perioadei de
utilizare ( tragere ) a creditului contractat potrivit Contractului de Credit de Investiţii pentru Comuna
Podari nr. RQ16124730859066/16.12.2016 încheiat cu CEC Bank, rămas neutilizat.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari pentru semnarea actului adiţional la
contract.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate : Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget şi Compartimentul achiziţii-investiţii vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Punctul doisprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 2567 din 16 .03.2018 Serviciului CBTIESAIP – Compartimentul
achiziţii - investiţii prin care se propune aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile
de la bugetul local în anul 2018 pe ramură de sport – programul Promovarea sportului de performanţă,
Văzând Adresa cu nr. 546 / 19.02.2018 a Consiliului Concurenţei înregistrată sub
nr. 2102/02.03.2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.40, având următorul cuprins:
Art. 1 Se aprobă Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local în anul
2018 pe ramură de sport – programul Promovarea sportului de performanţă la nivelul Comunei
Podari , după cum urmează :
Nr.
Crt
1

Domeniu de intervenţie
SPRIJINIREA CLUBURILOR SPORTIVE ŞI/SAU
ASOCIAŢII SPORTIVE LOCALE
DE DREPT PRIVAT
( fără scop patrimonial )

Suma alocată
( LEI )
200.000

Perioada de derulare
ANUL 2018

Art. 2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de spacialitate, Serviciul CBTIESAIP prin
Compartimentul Contabilitate – Buget şi Compartimentul achiziţii - investiţii va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.

Punctul treisprezece din ordinea de zi
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre. Se constată că la art. doi trebuie făcute
propuneri pentru reprezentanţii Consiliului Local în comisia de evaluare a propunerilor de proiecte,
pentru 3 consilieri locali. Dl.Păunescu Teofil face propunere pentru : Dl. Grămadă Eugen Alin, Dna.
Georgescu Luminiţa Filofteia şi Dl. Vasilică Genică. Nu mai sunt alte propuneri.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerile formulate. Votat în unanimitate.
Se supune la vot, în ansamblu, întregul proiect de hotărâre.
Având în vedere Raportul nr. 2555 / 16.03.2018 al Serviciului CBTIESAIP– Compartimentul
achiziţii - investiţii prin care se propune aprobarea aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi
prezentarea propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale comunei Podari pe anul 2018
privind sprijinirea cluburilor sportive de drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport
prin programul Promovarea sportului de performanţă precum şi aprobarea comisiei de evaluare a
propunerilor de proiecte
Văzând Adresa cu nr. 546 / 19.02.2018 a Consiliului Concurenţei înregistrată sub
nr. 2102/02.03.2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.41, având următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte
finanţate din fondurile publice ale Comunei Podari pe anul 2018 privind sprijinirea cluburilor sportive
de drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin programul Promovarea sportului de
performanţă, prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari pentru emiterea unei dispoziţii de
constituire a comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte în următoarea componenţă:
1. GRĂMADĂ EUGEN ALIN, consilier local
2. GEORGESCU LUMINIŢA FILOFTEIA, consilier local
3. VASILICĂ GENICĂ, consilier local
4. 2 ( doi ) funcţionari publici din cadrul Serviciului CBTIESAIP
5. 1 ( un ) funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului care va asigura
secretariatul comisiei, fără drept de vot.
Art. 3. La solicitarea primarului, opţional, comisia prevăzută la art. 2 se poate completa cu un
specialist în domeniul sportiv ( fără drept de vot ), desemnat de o instituţie publică de profil.
Art. 4. Se aprobă accelerarea procedurii de selecţie a proiectelor, conform prevederilor art. 20
alin. 2 din Legea nr. 350/2005, modificată şi completată, data limită a depunerii propunerilor de
proiecte fiind de 15 zile de la data publicării anunţului de participare în Monitorul Oficial Partea a
VI – a.
Art.5 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget, Compartimentul Achiziţii – Investiţii şi comisia desemnată
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Punctul paisprezece din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 49 / 2499 din 15.03. 2018 întocmit de către Centrul de zi pentru
copii în comuna Podari, judeţ Dolj, prin Responsabilul de centru,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 19.03.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.42, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă orarul de funcţionare al Centrului de zi pentru copii în Comuna Podari, judeţul
Dolj, de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 - 20.00.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Compartimentul asistenţă socială
şi stare civilă, Asistentul medical comunitar, Centrul de zi pentru copii în comuna Podari, prin

Responsabilul de centru, Şcoala Gimnazială Podari şi beneficiarii serviciilor organizate în Centru vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Punctul cincisprezece din ordinea de zi. Diverse.
Preşedintele de şedinţă dă citire Cererii cu nr. 2487/15.03.2018 a numitei Băcelan Leofentina şi
arată că este depus la cerere un cupon de pensie de 451 lei.
Dl.Primar invită toţi membrii consiliului local să vizualizeze fotografiile ataşate cererii. La
solicitarea acestuia, Secretarul arată că sub forma unui ajutor de urgenţă pe Legea nr. 416/2001, se pot
acorda sume de la bugetul local cu aprobarea Consiliului. Rămâne de apreciat suma şi arată că cea mai
mare sumă acordată până în prezent a fost de 2500 lei pentru o operaţie pe inimă a unei fetiţe.
În urma discuţiilor purtate şi analizării situaţiei se hotărăşte adoptarea unei hotărâri a consiliului
local pentru acordarea unui ajutor de urgenţă pentru calamităţi naturale în valoare de 10.000 lei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea şi cuantumul sumei. Votat în unanimitate.
Dl.primar arată că a solicitat în prealabil şi o evaluare a situaţiei şi este posibilă reparaţia
solicitată cu o sumă de 10.000 lei ( o sută milioane lei vechi ) prin acoperirea cu tablă. El solicită la
Compartimentul asistenţă socială un raport prin dl. Dudan.
Prin urmare, având în vedere Cererea cu nr. 2487 din 15.03.2018 a numitei Băcelan Leofentina
cu domiciliul în Podari, strada Zorilor nr. 5, judeţ Dolj, şi actele doveditoare anexate acesteia,
Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.43, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare totală de 10.000 lei de la bugetul
local pe anul 2018, pentru sprijinirea doamnei Băcelan Leofentina, aflată în situaţie de necesitate ca
urmare a producerii unei calamităţi naturale, care poate conduce la riscul de excluziune socială.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimenul Contabilitate – Buget, Compartimentul activităţi sociale şi stare civilă, precum şi
persoana interesată vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Se solicită înscrieri la cuvânt. Nu sunt.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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