JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 10.05.2018
în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Podari
din Dispoziţia nr. 213 / 03.05.2018 a Primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari, face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi
13 consilieri locali din 15 convocaţi. Absenţi motivat : dl. Genică Vasilică şi dna. Georgescu
Luminiţa.
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 07.05.2018, 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 repartizarea sumei de 200 mii lei din bugetul local pe anul 2018
pentru sprijinirea cluburilor sportive şi /sau asociaţiilor sportive locale de drept privat ( fara scop
lucrativ) pe ramură de sport în cadrul programului Promovarea sportului de performanţă
2.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public
al comunei Podari, judetul Dolj
3.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţind domeniului privat al
comunei Podari, judetul Dolj
4.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General
( PUG) al UAT Comuna Podari aprobat conform HCL nr. 88/2008
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se trece la dezbaterea fiecărui punct de pe ordinea de zi. Preşedintele dă citire fiecărui
punct din ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 4267 din 10.05.2018 întocmit de Comisia de selecţie şi
evaluare a propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale comunei Podari pe anul
2018 pentru sprijinirea activităţii sportive, prin care se propune repartizarea sumei aprobate de
200 mii lei către Asociaţia Clubul Sportiv Jiul Podari ,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 10.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.52, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 200 mii lei din bugetul local pe anul 2018 către
Asociaţia Clubul Sportiv Jiul Podari, cu sediul în comuna Podari str. Stadionului nr. 1A, judeţ
Dolj, identificată prin Certificatul de Identitate Sportivă DJ /A2/00068/2018, emis de către
Ministerul Tineretului şi Sportului la 15.02.2018 şi CIF 38392203.

Art.2 Se împuterniceşte Primarul comunei Podari pentru semnarea Contractului- cadru
privind finanţarea activităţilor sportive din cadrul programului Promovarea sportului de
performanţă în anul 2018, prevăzut şi aprobat conform Anexei nr. 1 la HCL nr. 41 din
19.03.2018.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP:
Compartimentul contabilitate-buget şi Asociaţia Clubul Sportiv Jiul Podari vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul doi din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 4242/ 10.05.2018 al Serviciului CBTIESAIP şi Raportul
nr. 4249 din 10.05.2018 al Compartimentului Activităţi agricole prin care se propune
completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Podari, judeţul
Dolj,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 10.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.53, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Podari, judetul Dolj, prin introducererea în domeniul public a unor bunuri imobiledrumuri de exploataţie agricolă (De), identificate conform Anexei nr.1 şi Anexei nr.1 a ( planşa
grafică ) la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, va face demersurile
necesare prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, în vederea completării inventarului
domeniului public al comunei Podari aprobat conform HG nr. 965/2002, Anexa nr. 76 .
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP şi
Compartimentul activităţi agricole, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul Raportul nr. 4242/ 10.05.2018 al Serviciului CBTIESAIP şi
Raportul nr. 4247 din 10.05.2018 al Compartimentului Activităţi agricole prin care se
propune completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Podari,
judeţul Dolj,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 10.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.54, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Podari, judetul Dolj, prin introducererea în domeniul privat a unor bunuri imobileterenuri agricole extravilan, identificate conform Anexei nr.1 şi Anexei nr. 1a ( plansă grafică)
la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. Suprafeţele de teren identificate potrivit art.1 se constituie rezervă la dispoziţia
Comisiei Locale de Fond Funciar Podari, în condiţiile Legii nr. 165/2013.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP,
Compartimentul activităţi agricole şi Comisia Locală de Fond Funciar Podari vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 4239 din 09.05.2018 întocmit de Compartimentul Urbanism
si Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a
Planului Urbanistic General al UAT Comuna Podari,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 10.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :

HOTĂRÂREA NR.55, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General
( PUG) al UAT Comuna Podari aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2008, până
la data de 24.04.2019.
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Compartimentul urbanism şi
amenajarea teritoriului precum şi persoanele fizice şi juridice interesate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragotă Stancu

Secretar,
Dinu Camelia

