JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 26.04.2018,
în şedinţă ordinară a Consiliului Local Podari convocată
prin Dispoziţia nr. 190 / 20.04.2018 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 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 24 aprilie 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 indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a altor sume
care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite
pe baza unei anumite sume în lei, la nivelul UAT Comuna Podari, începând cu anul 2019
2.Proiect de hotărâre privind asigurarea de la bugetul local în anul 2018 a finanţării
complementare pentru activităţi educative extraşcolare desfăşurate de Şcoala Gimnazială
Podari
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al anului 2017 aferent tragerilor
de la CEC
4.Diverse – cererea nr. 2654 / 20.03.2018 a doamnei Ciobanu Octaviana
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. 3730 din 24.04.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul taxe şi impozite, prin care se propune indexarea nivelurilor impozitelor,
taxelor locale şi a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, la nivelul UAT Comuna
Podari, începând cu anul 2019,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 26.04.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al
comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.48, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a altor sume care
se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe
baza unei anumite sume în lei, la nivelul UAT Comuna Podari, începând cu anul 2019,
conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP
– Compartimentul Taxe şi Impozite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul doi din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 3690 / 24.04.2018 al Serviciului CBTIESAIP, Comp.
contabilitate- buget,
Văzând Adresa cu nr. 653/20.03.2018 a Şcolii Gimnaziale Podari,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 26.04.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al
comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.49, având următorul cuprins:
Art. 1 Se ia act de Contractul de management administrativ – financiar nr. 592 din
26.01.2017 încheiat între Primarul comunei Podari şi Şcoala Gimnazială Podari şi se aprobă
asigurarea de la bugetul local în anul 2018 a finanţării complementare pentru activităţi
educative extraşcolare desfăşurate de Şcoala Gimnazială Podari, prin achiziţionarea a
aproximativ 300 l combustibil în scopul deplasării la obiectivele detaliate în Anexa la
prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget şi Şcoala Gimnazială Podari vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 3844 din 26.04.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 26.04.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al
comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.50, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie al anului 2017 aferent tragerilor de la CEC, în
valoare de 552856.19 lei.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Punctul patru. Diverse. Preşedintele dă citire cererii cu nr. 2654 / 20.03.2018 a doamnei
Ciobanu Octaviana.
Consiliul Local constată că este efectuată şi o anchetă socială la domiciliul doamnei Ciobanu
şi de asemenea, se constată că solicitarea se înscrie în cazurile pentru care deja există adoptată
hotăre de consiliu pentru acordarea sumei de 400 lei în vederea procurării de medicamente. Se
va înainta la Comp. asistenţa socială.
Se solicită înscrieri la cuvânt: dl. Mihai Tudor, dl. Sclipcea C-tin., dl. Dragotă
Stancu, dl. Jilcu Costică, dl. Grămadă Alin, dna. Georgescu Luminiţa.
1)Dl. Mihai Tudor – sesizează gura de canal de la Gura Văii este descoperită, nesemnalizată.
2)Dl. Sclipcea C-tin. – sesizează problema nisipului depozitat lângă Staţia de Epurare. Este
neadecvat. Şi la Blocul 1 să se ridice gunoiul şi molozul care a rezultat de la lucrările realizate
la Spital.
3) Dl.Dragotă Stancu- solicită să fie puse la str. Jiului limitatoare de viteză. Dinspre Vârâţi se
vine şi cu 100-120 km/h şi sunt copii în zonă. Este foarte important. Intervine şi dl. Bălăşoiu

insistă că sunt necesare limitatoarele. De asemenea, dl. Păunescu Teofil solicită popici de
restricţie acces la Biserică.
4) Dl.Jilcu Costică - la Balta – Verde în cimitir sunt gunoaie. Dl.viceprimar atrage atenţia că
se poate implica şi dl. consilier, să vorbească cu cetăţenii să fie disciplinaţi.
Dl.Jilcu Costică adaugă şi faptul că la lucrările de apă şi canalizare sunt foarte mari deficienţe.
Este un lucru nefinalizat. Sunt diferenţe de nivel între lucrare şi stradă.
5)Dl. Grămadă Alin – ce se întâmplă cu locul de joacă de pe strada Câmpului ? Dl.
Viceprimar răspunde că se desfiinţează. Oricum este distrus şi se face gălăgie şi mizerie
acolo.
6)Dna. Georgescu Luminiţa- întreabă dacă camerele de luat vederi din str. Mănăstirea Jitianu
sunt funcţionale. Unde se pot vizualiza? Secretarul îi răspunde că paza şi aceste camere sunt
gestionate de către SC Servicii Publice SRL.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragotă Stancu

Secretar,
Dinu Camelia

