JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 28.06.2018
în şedinţă ordinară a Consiliului Local Podari
din Dispoziţia nr. 274 /19.06.2018 a Primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari, face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi
14 consilieri locali din 14 convocaţi.
La şedinţă participă viceprimarul şi secretarul.
Preşedinte de şedinţă este dl. Bresteanu Dumitru ales pentru un mandat de trei luni
( iunie – august 2018 ) în cadrul şedinţei din data de 31.05.2018, potrivit Regulamentului
Preşedintele de şedinţă preia conducerea acesteia . Se constată că a fost luat la cunoştinţă
conţinutul procesului-verbal al şedinţei din data de 31.05.2018, 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 încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier local al domnului Sclipcea Constantin şi declararea locului de consilier
vacant
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Vasilcoiu
Ileana
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 la HCL nr. 22 /
15.02. 2018 privind aprobarea nr. de personal, organigrama şi statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Podari în anul 2018
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 137 /
19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei
Podari
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor-cadru accesorii Contractului ”Delegarea
prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judetul Dolj şi
operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea” şi a tarifelor aferente
6. Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia nr. 43 / 04.06.2018 emisă de Curtea de
Conturi a României- Camera de Conturi Dolj
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei responsabile cu ţinerea Registrului de
evidenţă a datoriei publice locale a UAT Comuna Podari şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor
locale ale UAT Comuna Podari
8. Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui ajutor de urgenţă
9. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi 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 Propunerea cu nr. 48 / 10 / 19.06.2018 formulată de către Preşedintele
de şedinţă al Consiliului Local Podari cu privire la luare act de demisia domnului consilier local
Sclipcea Constantin şi adoptarea unei hotărâri în acest sens precum şi declararea locului de
consilier vacant,
Referatul constatator nr. 5492 din 20.06.2018 întocmit de către Secretarul comunei
Podari prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
unui mandat de consilier local, în condiţiile art. 9 alin.2 lit.a din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, modificată şi completată,
Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu 13 voturi pentru şi o abţinere – dl. Jilcu
Costică:
HOTĂRÂREA NR.63 , având următorul cuprins:
Art.1. Se ia act de demisia din funcţia de consilier local formulată de către domnul
Sclipcea Constantin - membru PSD şi se constată încetat de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier local al acestuia în cadrul Consiliului Local al comunei
Podari, în condiţiile art. 9 alin.2 lit.a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
modificată şi completată.
Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei
Podari.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, domnul consilier Sclipcea
Constantin şi PSD _ filiala Dolj , vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Punctul doi din ordinea de zi
Secretarul comunei Podari arată că există la proiectul de hotărâre şi comunicare scrisă a
PSD – Dolj cu privire la supleant şi solicită preşedintelui comisiei de validare să se pronunţe :
Dl. Tudor Ion, în calitate de preşedinte al comisiei de validare arată că această comisie s-a
întrunit, a analizat dosarul doamnei Vasilcoiu Ileana, a constatat că este următorul supleant pe
lista PSD la alegerile locale, nu se găseşte în stare de incompatibilitate şi propune validarea
mandatului. A fost consemnat şi proces-verbal.
Preşedintele de şedinţă supune la vot validarea mandatului de consilier local al doamnei
Vasilcoiu Ileana. Votat în unanimitate.
Având în vedere Raportul nr. 48 / 11 din 21. 06.2018 întocmit de către Secretarul
comunei Podari prin care se propune validarea mandatului de consilier local a următorului
supleant din lista electorală a PSD,
Adresa nr . 61/ 21.06. 2018 a Partidului Social Democrat – filiala Dolj ,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de validare din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.64, având următorul cuprins:
Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local Podari al doamnei
VASILCOIU ILEANA, următorul supleant ales pe lista electorală a Partidului Social Democrat
la alegerile locale din data de 05 iunie 2016.
Art.2. La data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local
nr. 6/24.06.2016, în sensul desemnării dnei. Vasilcoiu Ileana în cadrul Comisiei de Specialitate I
a Consiliului Local Podari – Comisia pentru programe de dezvoltare economici – sociale, buget,

finaţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală,servicii şi comerţ.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate şi doamna consilier local
Vasilcoiu Ileana, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Doamna consilier este rugată să păşească în faţă şi să depună Jurământul.
Doamna consilier Vasilcoiu Ileana depune următorul Jurământ, în varianta cu formulă
religioasă, având mâna stângă pe Constituţia României şi pe Biblie:
Subsemnata VASILCOIU ILEANA, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei
Podari, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 şi art. 34 alin.1 din Legea nr. 215/2001,
rep., privind administraţia publică locală, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ :
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Podari.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Jurământul astfel depus a fost semnat în două exemplare.
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 5476/19.06.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul personal prin care se propune modificarea şi completarea Anexelor 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,
Văzând Adresa cu nr. 1545 / 22.02.2018 a Sindicatului Administraţiei Publice Forţa
Legii ,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.65, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă modificarea şi 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, după cum urmează:
- redenumirea Compartimentului Cultură în Compartimentul Cultură şi Arhivă şi
redefinirea funcţiei contractuale de execuţie în cadrul compartimentului : referent, gradul 1A,
studii medii, gradaţia 5, la poziţia 35 din Ştatul de funcţii – Anexa nr. 1 la HCL nr. 22/2018
-redenumirea Compartimentului Cultură în Compartimentul Cultură şi Arhivă şi trecerea
acestuia din subordinea Viceprimarului comunei Podari în subordinea Secretarului, în cadrul
schemei grafice - Organigrama – Anexa nr. 2 la HCL nr. 22/2018
Art.2. Potrivit competenţelor legale, Primarul comunei Podari va dispune reîncadrarea
personalului salarizat pe noua funcţie, treaptă profesională, nivel de studii şi gradaţie
corespunzatoare vechimii in muncă, în cadrul Compartimentului Cultură şi Arhivă.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul personal, Compartimentul contabilitate – buget, Compartimentul Cultură şi
Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 5476/ 19.06.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIPCompartimentul personal, prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 137/2017
pentru aprobarea nivelului salariului de bază al funcţionarilor publici şi contractuali din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Podari începând cu data de 1 ianuarie 2018,

Văzând Adresa cu nr. 1545 / 22.02.2018 a Sindicatului Administraţiei Publice Forţa
Legii , precum şi, anterior, procesul-verbal de negociere colectivă înregistrat sub nr. 10319 /
05.12.2017 semnat cu Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului
Contractual(Forţa Legii), Acordul Colectiv înregistrat sub nr. 10687/18.12.2017 şi Contractul
colectiv de muncă înregistrat sub nr. 10686/18.12.2017,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.66, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 137 / 19.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Podari,
după cum urmează:
-litera c) funcţii contractuale se completează cu funcţia contractuală de execuţie
Referent ( M ) – Gradul IA, cu un nivel al salariului de bază cuprins între Gradaţia 0 – 2577 lei,
coeficient de ierarhizare 1,3565 şi Gradaţia 5 - 3210 lei, coeficient de ierarhizare 1,6896,
conform Anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP:
Compartimentul contabilitate –buget şi Compartimentul personal vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Punctul cinci din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 5440 din 21.06.2018 întocmit de către Compartimentul
urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea contractelor-cadru accesorii
Contractului ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului
de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de
deşeuri în judetul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea” şi a tarifelor aferente,
Văzând Adresa nr. 428 / 18.06.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare de
Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.67, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă următoarele contracte-cadru, accesorii Contractului ”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”:
- Acord rural (Anexa 1);
- Contract subsecvent pentru colectarea deşeurilor abandonate pe domeniul public,
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, campanii de colectare
separată şi gestionare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere de la populaţie şi
campanii de colectare separată şi gestionare a deşeurilor voluminoase neasimilabile celor
menajere de la populaţie (Anexa 2);
- Contract de colectare deşeuri similare şi închiriere recipiente de precolectare (Anexa 3);
- Contract de colectare şi transport al deşeurilor provenite din activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioara şi/sau exterioara a imobilelor (Anexa 4);
- Contract de colectare ocazională a deşeurilor similare generate ca urmare a evenimentelor
speciale (Anexa 5);

-

Contract de prestări servicii de colectare separată de la populaţie şi gestionarea deşeurilor
periculoase din deşeurile menajere (Anexa 6);
Contract de colectare şi transport al deşeurilor voluminoase (Anexa 7);

Art.2 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se mandatează dna./dl. Primar Gheorghiţă Constantin, reprezentant legal în AGA ADI
ECODOLJ, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor contractele-cadru, aprobate conform
Anexelor nr.1-7.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul taxe şi impozite, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care se
comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ,
Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Punctul şase din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 5452 / 19.06.2018 întocmit de către Serviciul
CBTIESAIP,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.68, având următorul cuprins:
Art.1. Se ia act de Decizia nr. 43 / 04.06.2018 emisă de către Curtea de Conturi a
României- Camera de Conturi Dolj în urma Raportului de Control nr. 4039 / 04.05.2018,
conform Anexei 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 şapte din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 4801 / 25.05.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP
Văzând măsurile dispuse de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Dolj
cu ocazia elaborării Raportului de control nr. 4039 / 04.05.2018,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.69, având următorul cuprins:
Art.1. Se desemnează doamna CHIREA MIRELA - LILIANA din cadrul Serviciului
CBTIESAIP – Compartimentul Contabilitate – buget, persoană responsabilă cu ţinerea la zi a
Registrului de evidenţă a datoriei publice locale a UAT Comuna Podari şi a Registrului de
evidenţă a garanţiilor locale ale UAT Comuna Podari .
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate – buget şi persoana desemnată vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Punctul opt din ordinea de zi
Având în vedere Raportul ( procesul-verbal ) nr. 5438 / 19.06.2018 al Serviciului pentru
Situaţii de Urgenţă ( SVSU ),
Ţinând cont de Buletinul de avertizare meteo nr. 2714390 / 2018 emis de către ISU
Oltenia al Judeţului Dolj,

Cererea cu nr. 5401 din 18.06.2018 a numitului Văduva Gheorghe cu domiciliul în
comuna Podari, sat Livezi, strada Segarcea nr. 107, judeţ Dolj, precum şi actele doveditoare
anexate acesteia,
Precum şi procesul-verbal al comisiilor de specialitate din data de 28.06.2018 prin care
s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.70, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare totală de 3000 lei de la
bugetul local pe anul 2018, pentru sprijinirea familiei Văduva Gheorghe cu domiciliul în comuna
Podari, sat Livezi, strada Segarcea nr. 107, judeţul Dolj, aflată în situaţie de necesitate cauzată
de inundaţie ca urmare a ploilor abundente.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimenul Contabilitate – Buget, Compartimentul activităţi sociale şi stare civilă,
Compartiment SVSU precum şi persoanele interesate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Punctul nouă din ordinea de zi . Diverse.
Se înscriu la cuvânt: dna. Georgescu Luminiţa, dl. Mihai Tudor, dl. Dumitru Gheorghe, dl.
Bălăşoiu C-tin, dl. Jilcu Costică, dl. Bresteanu Dumitru, dl. Dragotă Stancu, dl. Tudor Ion.
1.dna. Georgescu Luminiţa – întreabă : când se face recepţia lucrărilor de apă şi canalizare pe
strada Frasinului?
Doamna consilier arată dlui. Viceprimar nişte poze făcute cu telefonul, despre cum arată
lucrările. Dna.consilier spune că de câte ori plouă se inundă căminele iar drumul este stricat
datorită săpăturilor.
Când se va pune asfalt ? Când se pune în funcţiune canalizarea? Reţeaua este funcţională ?
Dna.consilier solicită un răspuns din partea dlui.viceprimar.
Dl.viceprimar, spune că, momentan, nu are un răspuns la întrebări. Lucrările se vor finaliza.
Dna.consilier întreabă : se va turna asfalt?
Dl.viceprimar nu poate preciza exact.
2. dl. Mihai Tudor – sesizează starea drumului spre Valea Bisericii. Se poate îndrepta ?
Dl.viceprimar răspunde că la acest moment nu se poate intra cu utilaj acolo
3. dl. Dumitru Gheorghe – întreabă despre iluminatul din drept la Ghioace.
Dl.viceprimar răspunde că mâine se rezolvă.
Intervine dl. Grămadă Alin: şi pe strada Fâneţelor la nr. 29.,
Intervine dl. Ionescu Viorel : şi pe strada Teilor la nr. 15-17
Dl.viceprimar spune că are noatte toate locaţiile şi mâine se rezolvă.
4. dl. Bălăşoiu C-tin. – s-a mai pus această problemă, a drumului care urcă de la fântâna Cucu
înspre proprietatea dlui. Tudor Gheorghe, o stradă înfundată, fără nomenclatură stradală.
Propune: să se recupereze asfaltul tăiat de la alte lucrări şi să se paveze acea porţiune de drum.
5. dl. Jilcu Costică – revine cu problema privind vizibilitatea la calea ferată. Ca să treci, trebuie
să opreşti direct pe şinele de tren ca să poţi vedea. Primăria să oblige proprietarii care s-au extins,
să taie pomii de acolo. De asemenea să se verifice şi actele de proprietate.
Altă problemă: s-au rupt maşinile din cauza lucrărilor executate, care au tăiat drumul pentru
introducerea canalizării.
Dl. viceprimar explică despre cum s-au emis TDP în zonă şi consideră că trebuie văzute
cadastrele efectuate.

6. dl. Bresteanu Dumitru – datorită ploilor din ultima vreme gospodăria sa se inundă. De la
nr. 100 până la capătul Bălţii Verzi, nu mai există şanţ, toată apa se strânge la biserică şi de acolo
se varsă în gospodăria dumnealui. Trebuie refăcut şanţul – rigola. Să se trimită adrese către
cetăţeni.
Dl.viceprimar notează problema.
Dl. Bresteanu arată că a încercat să stea de vorbă dar nu există înţelegere ca lumea să se implice
să cureţe şanţurile.
7. dl. Dragotă Stancu – întreabă : ajunge canalizarea şi la Livezi? Se finalizează anul acesta
lucrările cu apa şi canalizarea? De unde vine apa, mai exact, pentru că s-a spus Gioroc?
O altă problemă: despre limitatoarele de viteză o să spun până la finalul mandatului!
8. dl. Tudor Ion - pe strada Belcineanca, la ieşire, este o văgăună, unde se atuncă mizerii. Acolo
o să se înfunde şi apa o să inunde locurile. Propune: montarea unui panou de avertizare pentru
interzicerea aruncărri gunoaielor .
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bresteanu Dumitru

Secretar,
Dinu Camelia

