JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 31.05.2018
în şedinţă ordinară a Consiliului Local Podari
din Dispoziţia nr. 222 / 23.05.2018 a Primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari, face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi
14 consilieri locali din 15 convocaţi. dna. Georgescu Luminiţa Filofteia anunţă că întârzie
puţin.
La şedinţă participă 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 10.05.2018, 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 transformarea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Podari - Compartimentul Activităţi Agricole precum şi
modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 la HCL nr. 22/2018 privind aprobarea nr.de
personal, organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Podari în anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind luare act de Raportul de Control nr. 4039 / 04.05.2018 emis de
Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Dolj
3. Proiect de hotărâre privind participarea Primarului comunei Podari la Programul Comunicare
interinstituiţională şi relaţii publice, Gura – Humorului, în perioada 24.06 – 1.07.2018
4.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local în
comuna Podari, judeţul Dolj
5.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Podari
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei
Podari pentru un mandat de 3 luni
7. Diverse.
-cererea cu nr. 4087 / 07.05.2018 – Ioţa Liliana
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se dă citire şi punctului peste ordinea de zi şi se supune la vot suplimentarea ordinii de zi:
Puncte peste ordinea de zi
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în anul 2018
Votat în unanimitate.
În urma votului acordat, ordinea de zi devine următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Podari - Compartimentul Activităţi Agricole precum şi
modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 la HCL nr. 22/2018 privind aprobarea nr.de
personal, organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Podari în anul 2018

2. Proiect de hotărâre privind luare act de Raportul de Control nr. 4039 / 04.05.2018 emis de
Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Dolj
3. Proiect de hotărâre privind participarea Primarului comunei Podari la Programul Comunicare
interinstituiţională şi relaţii publice, Gura – Humorului, în perioada 24.06 – 1.07.2018
4.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local în
comuna Podari, judeţul Dolj
5.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al
comunei Podari
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei
Podari pentru un mandat de 3 luni
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în anul 2018
8. Diverse.
-cererea cu nr. 4087 / 07.05.2018 – Ioţa Liliana
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 Rapoartele cu nr. 4731 / 24.05.2018 şi nr. 4769 / 25.05.2018 întocmite
de Serviciul CBTIESAIP – Compartimentul personal prin care se propune transformarea
posturilor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului activităţi agricole
precum şi modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 2 la HCL nr. 22/2018,
Văzând Adresa cu nr. 5472 ( 4720) / 24.05.2018 a Instituției Prefectului Județului Dolj;
Avizul ANFP nr. 23867 conex.cu 28811/2017,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 31.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.56, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă transformarea posturilor - funcţii publice de execuţie vacante din
cadrul Compartimentului activităţi agricole din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Podari, după cum urmează:
-funcţia publică de execuţie inspector, cls.I, grad profesional principal în inspector, cls.I, grad
profesional asistent
-funcţia publică de execuţie consilier, cls.I, grad profesional superior în consilier, cls.I, grad
profesional debutant
Art.2 Se aprobă completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 22 / 2018 privind organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului
Comunei Podari, pentru anul 2018, prin adăugarea a 3 posturi contractuale de execuţie în cadrul
Compartimentului implementare proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Art. 3. Se aprobă numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Podari în anul 2018, în forma modificată şi completată
potrivit art. 1 şi art.2 prevăzută în Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre din care fac parte
integrantă.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul personal, Compartimentul activităţi agricole vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Punctul doi din ordinea de zi
La acest punct dl. consilier Dumitru Gheorghe solicită Secretarului să explice, pe scurt,
conţinutul Raportului de control .
Secretarul arată că obiectul conrolului a fost derularea contractului de împrumut de la
CEC Bank. S-a constatat că parţial, clauzele au fost respectate, s-au solicitat nişte Note de relaţii
Primarului şi contabilului – şef, au fost şi remedieri. De asemenea, se impune, adoptarea într-o

viitoare şedinţă a unei hotărâri a consiliului local de desemnare a unui Responsabil cu ţinerea la
zi a unui registru de evidenţă a datoriei publice.
Având în vedere Raportul nr. 4800 / 25.05.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 31.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.57, având următorul cuprins:
Art.1. Se ia act de Raportul de Control nr. 4039 / 04.05.2018 emis de Curtea de Conturi
a României- Camera de Conturi Dolj, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face
parte integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate – buget vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 4735 din 25.05.2018 întocmit de către Viceprimarul
comunei Podari,
Văzând Adresa cu nr. 23/22.05.2018 a Asociaţiei Profesionale a Formării Standardizării
şi Evaluării Competenţelor Profesionale ACEF,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 31.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.58, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă participarea Primarului comunei Podari la Programul de perfecţionare
Comunicare interinstituiţională şi relaţii publice, Gura – Humorului, în perioada 24.06 –
1.07.2018, contravaloarea deplasării fiind suportată de la bugetul local în anul 2018.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget şi Compartimenul Personal vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 4827 din 30.05.2018 întocmit de către Serviciul
CBTIESAIP - Compartimentul achiziţii-investiţii prin care se propune spre aprobare
oportunitatea şi necesitatea investiției “Modernizare drumuri de interes local în comuna Podari,
judeţul Dolj ”, proiect care urmează să fie finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
2 ( PNDL 2) derulat de către Ministerul Dezvoltării Rurale şi Administraţiei Publice, în vederea
obţinerii unei finanţări nerambursabile,
Văzând prevederile art. 3 litera a din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locală - Subprogramul Modernizarea satului românesc,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 31.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.59, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă oportunitatea şi necesitatea investiției “Modernizare drumuri de interes
local în comuna Podari, judeţul Dolj ” proiect care urmează să fie finanțat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală ( PNDL 2 ), Subprogramul Modernizarea satului românesc.
Art.2. Drumurile care fac obiectul investiției prevăzute la art.1 şi propuse spre
modernizare au o lungime totală de 5854 ml., sunt înscrise în domeniul public al comunei Podari
şi se identifică nominal potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art.3. Se aprobă realizarea Studiului de fezabilitate în vederea stabilirii indicatorilor
tehnico-economici ai investiţiei, care va sta la baza depunerii cererii de finanţare a proiectului
menţionat la art.1.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Achiziții – Investiții, Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul cinci din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 4913 / 31.05.2018 al Serviciului CBTIESAIP 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 31.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.60, 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 - va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul şase din ordinea de zi
La acest punct se fac propuneri pentru alegerea noului preşedinte de şedinţă pentru
următoarele trei luni. Dl viceprimar propune pe dl. Bresteanu Dumitru. Nu mai sunt alte
propuneri. Se supune la vot. Votat în unanimitate propunerea ca dl. Bresteanu Dumitru să fie
preşedintele de şedinţă pentru lunile iunie – august 2018.
Având în vedere Raportul cu nr. 4918 din 31.05.2018 întocmit de Secretarul comunei
Podari ,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 31.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.61, având următorul cuprins:
Articol unic. Se alege ca preşedinte de şedinţă a Consiliului local al Comunei Podari
pentru un mandat de 3 luni, în lunile iunie - august 2018, domnul BRESTEANU DUMITRU.
Punctul şapte din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 4929 din 31.05.2018 întocmit de către Serviciul
CBTIESAIP- Compartimentul Contabilitate – buget,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 31.05.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.62, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, astfel:

(1) prin suplimentare la cap. venituri 480203 cu suma totală de 187930 lei cu titlu de
prefinanţare în cadrul Proiectului POCU Şcoala incluzivă pentru o comuntiate integrată ( Cod
SMIS 106999 ) după cum urmează:
-suma de 150891 lei pentru Şcoala Gimnazială Podari ( partener )
-suma de 37039 lei pentru Comuna Podari ( partener )
(2) trecerea pe cheltuieli a sumei de 371 mii lei, cheltuieli eligibile pe proiect la cap.650250
art.58.02.03 ( Comuna Podari ) şi a sumei 151 mii lei la cap.650401 art.58 ( Şcoala Gimnazială
Podari ).
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Contabilitate – Buget şi Şcoala Gimnazială Podari vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Punctul opt din ordinea de zi - Diverse
Se pune în discuţie cererea cu nr. 4087 / 07.05.2018 a numitei Ioţa Liliana. Având în vedere că
sunt probleme de ordin medical, se aprobă, de principiu 400 lei, sumă deja aprobată conform
HCL nr. 8 / 2018. Se va înainta cererea la Comp. Asistenţă socială.
Se fac înscrieri la cuvânt: dl. Mihai Tudor, dl. Dragotă Stancu, dl. Vasilică Genică, dl. Tudoraşcu
Valerin, dl. Bresteanu Dumitru.
1.dl. Mihai Tudor – solicită să se răspundă la întrebarea cetăţenilor din Gura Văii ce se mai face
cu apa şi canalizarea.
Dl.viceprimar spune că se lucrează şi se va finaliza.
2. dl. Dragotă Stancu –revine cu solicitarea de a se monta benzi de limitare a vitezei pe
str. Jiului, pe str. Câmpului. Viteza de circulaţie este de peste 100 km/h mai ales dinspre Vârâţi.
Intervine şi dl. Consilier Grămadă şi solicită acelaşi lucru.
Dl.viceprimar a notat.
3.Dl. Vasilică Genică – sesizează faptul că drumurile agricole sunt distruse de utilajele mari şi nu
se mai poate circula cu utilaje mici.
Dl.viceprimar a notat şi solicită informaţii suplimentare. Ce să fie? Cu ce să se intervină? Cu
disc?
Dl. Vasilică Genică spune că în caz contrar trebuie făcute drumuri direct prin grâu.
4. Dl. Bresteanu Dumitru-arată că de câte ori plouă se umple balta de la Mănăstirea Jitianu. Ar
trebui să se anunţe Compania de Apă să să ia măsuri de traversare a canalului colector, de
curăţare, pentru că totul se varsă în această baltă. Ar trebui supraînălţat malul să nu mia crescă
nivelul canalului să se verse în baltă pentru că miroase foarte urât şi sunt şi gunoaie.
Intervine dl. Jilcu Costică – tot la Balta –Verde, nu este vizibilitate la CFR.
Dl. Viceprimar întreabă: nu a fost dintotdeauna aşa, acolo, domnule consilier ?
Dl. Jilcu răspunde că nu. Ar trebui să se stabilească de la Primărie cât teren au proprietarii de
acolo şi să se constate dacă s-au extins cu gardurile. Şi să se taie pomii de acolo.
Dl.viceprimar solicită ca dl.Bresteanu să revină personal la Primărie, săptămâna viitoare, să
studieze problema mai îndeaproape.
5. Tudoraşcu Valerin – drumul la Solomon este impracticabil.
Dl.viceprimar întreabă cine mai merge pe acolo, cine foloseşte drumul?
Domnii consilieri Tudoraşcu şi Tudor arată că sunt terenuri agricole acolo sus pe platformă.
Dl.Tudoraşcu arată că şi drumul spre Tarifa – dreapta spre Vâlcu, de asemenea este
impracticabil. O altă problemă: indicatoarele de circulaţie. Inclusiv cel de aici, de la şcoală este
strâmb. Iar altele lipsesc cu desăvârşire, au rămas doar ţevile.
O a treia problemă: abonamentele la ziarul Cuvântul Libertăţii. Dacă se poate să se renunţe la
acest abonament şi să se facă la un alt ziar, de exemplu la Gazeta de Sud sau la Jurnalul Naţional,
care sunt mai complexe.
O altă problemă: să se monteze cameră de luat vederi la Cimitir.
Dl. consilier Jilcu intervine şi spune că el nu mai primeşte acasă acest ziar, Cuvântul Libertăţii.
Solicită Secrtarului să i se răpundă de ce nu mai primeşte ziarul. Secretarul răspunde că nu

cunoaşte acest motiv pentru că nu s-a ocupat de efectuarea acestor abonamente. Abonamentele
se fac anual.
Se constată că până la finalul acestor dezbateri, dna. Georgescu Luminiţa Filofteia nu a ajuns.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragotă Stancu

Secretar,
Dinu Camelia

