JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 11.04.2018
în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Podari convocat
din Dispoziţia nr. 182 / 02.04.2018 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 – 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 19.03.2018, 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 implementării proiectului Achiziţie utilaj şi
echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) Podari,
judeţ Dolj
2.Proiect de hotărâre privind Hotărâre privind decontarea cheltuielilor cu naveta personalului
didactic aferente lunilor ianuarie – februarie 2018
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se dă citire şi punctului peste ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) al Comunei Podari, avizat spre
neschimbare la data de 23.08.2012
Se supune la vot şi se votează în unanimitate. În urma votului acordat, ordinea de zi
devine următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Achiziţie utilaj şi
echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) Podari,
judeţ Dolj
2.Proiect de hotărâre privind Hotărâre privind decontarea cheltuielilor cu naveta personalului
didactic aferente lunilor ianuarie – februarie 2018

3.Proiect de hotărâre privind privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) al Comunei Podari, avizat spre
neschimbare la data de 23.08.2012
Se trece la dezbataterea fiecărui punct de pe ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 3234 / 05.04.2018 întocmit de către Serviciul
CBTIESAIP – Compartimentul achiziţii – investiţii prin care se supune aprobării
implementarea proiectului Achiziţie utilaj şi echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) Podari, judeţ Dolj,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 11.04.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.44, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului “Achiziţie utilaj şi echipamente pentru
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) Podari, judeţ Dolj „ în
cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014‐2020, SubMăsura 19.2, Măsura
M7/6B „DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL”, din cadrul GAL SEGARCEA.
Art.2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea si potenţialul economic al investiţiei
“Achiziţie utilaj şi echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă
( SVSU ) Podari, judeţ Dolj”, precum şi indicatorii tehnico-economici detaliaţi
în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este în sumă de 1.213.664,078 lei, din
care:
-Constructii-montaj (C+M) - 0 lei
Eşalonarea investiţiei:
Anul I -valoare 1.213.664,078 lei, inclusiv TVA. ( la val.de 1 euro = 4,6593 lei curs
BCE la 26.03.2018 )
- Durata de realizare: 9 luni
Art.3. Comuna PODARI are un număr de 6909 locuitori, consemnat în urma
Recensământului Populaţiei din România în anul 2011, acesta reprezentând numărul de
locuitori deserviţi de investiţia prevăzută în cadrul proiectului.
Art.4. Lucrările vor fi prevăzute în bugetul local al comunei PODARI, în
conformitate cu legislaţia în domeniu, pentru perioada de realizare a investiţiei.
Art.5. Consiliul Local PODARI se angajează să asigure funcţionarea investiţiei la
parametrii proiectaţi si să suporte cheltuielile de întreţinere a investiţiei, pe o perioadă de cel
puţin 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi a proiectului.
Art.6. Se împuterniceşte domnul Primar, Gheorghiţă Constantin, să reprezinte
Comuna Podari în cadrul activităţilor generate de proiectul aprobat potrivit art.1.

Art.7. Se aproba realizarea accesului public la investiţia realizată prin proiect fără a fi
percepute taxe.
Art.8. Se împuterniceşte domnul Primar, Gheorghiţă Constantin, să reprezinte
Comuna Podari pentru relatia cu AFIR în derularea proiectului “Achiziţie utilaj şi
echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) Podari,
judeţ Dolj”, în calitate de reprezentant legal.
Art. 9. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP
– Compartimentul contabilitate – buget, Compartimentul Achiziţii – Investiţii,
Compartimentul SVSU vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care se
comunică Instituţiei Prefectului – judeţului Dolj şi se va aduce la cunoştinţa publicului.
Punctul doi din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 2971 / 28.03.2018 întocmit de către Serviciul
CBTIESAIP – Compartimentul contabilitate – buget prin care se supune aprobării
consiliului local decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice în lunile ianuarie –
februarie 2018,
Văzând adresele cu nr. 2962 şi nr. 2961/ 28.03.2019 ale Şcolii Gimnaziale Podari,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 11.04.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.45, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic titular din
comună Podari, aferente lunilor ianuarie 2018, în suma de 2007 lei şi februarie 2018, în
suma de 2052 lei.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP
- Compartimentul contabilitate – buget şi Scoala Gimnazială Podari vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 3278 din 11.04.2018 întocmit de către Sef Serviciu
SVSU,
Văzând Adresa cu nr. 42 / 10.04.2018 a SV Oltenia Consult SRL,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 11.04.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.46, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) al Comunei Podari, avizat spre
neschimbare la data de 23.08.2012, avizat spre neschimbare la data de 23.08.2012 , după
cum urmează:

-se completează articolul 3, aliniatul 1 litera a) RISCURI NATURALE cu un nou punct,
punctul nr.4, articolul având următorul cuprins:
a) RISCURI NATURALE:
1. cutremure;
2. fenomene meteorologice periculoase;
3. incendii de masă (pădure, păşune, culturi de cereale păioase, mirişti);
4. înzăpezire
-se completează aliniatul 3 al articolului 23, aliniatul având următorul cuprins:
Art. 23 alin.3) Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, căutare, salvare,
deszăpezire, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia
persoanelor, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, etc. În acest scop:
-se completează aliniatul 4 al articolului 23, aliniatul având următorul cuprins:
Art. 23 alin.4) Acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă în
pericol în caz de explozii, inundaţii, deszăpeziri , alunecări de teren, accidente şi în caz
de dezastre pe teritoriul localităţii. În acest scop:
-se completează litera c din aliniatul 5 al articolului 23, aliniatul având următorul cuprins:
Art. 23 alin.5 lit. c) participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea
căilor de acces, în cazul unor căderi masive de zăpadă, în vederea asigurării deplasării
mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre;
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Compartimentul Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi GAL Segarcea vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragotă Stancu

Secretar,
Dinu Camelia

