JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 31.07.2018
în şedinţă ordinară a Consiliului local Podari
din dispoziţia primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari face prezenţa consilierilor şi constată că sunt
prezenţi 13 din 15 convocaţi. Absenti d.na Georgescu Luminita si dl. Gramadă Eugen Alin
Participă: primarul, viceprimarul şi secretarul .
Dl. consilier Bresteanu Dumitru este preşedintele de şedinţă ales pentru un mandat
de 3 luni, potrivit Regulamentului, lunile iunie – august.
Preşedintele de şedinţă preia conducerea acesteia.
Se constată că a fost luat la cunoştinţă procesul-verbal al şedinţei din data de
28.06.2018, nu sunt obiecţiuni şi se supune la supune la vot. Votat în unanimitate.
Se dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind instituirea și administrarea
taxei speciale de salubrizare in ComunaPodari, judeţ Dol”
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugelui local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ” Construire cladire (sala de
festivitati si laboratoare) si amenajare baza sportiva in comuna Podari, jud. Dolj”,
valoarii totale a proiectului și a contributiei UAT Podari
4. Proiect de hotărâre privind luarea act de Sentinţa Civilă nr. 2846/19.03.2018, definitivă,
dată de Judecătoria Craiova în dosarul cu nr. 24932/215/2017
5. Proiect de hotărîre privind privind decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice
aferente lunilor aprilie, mai și iunie 2018
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor burse de performanță elevilor care au obținut
rezultate deosebite la concursurile desfășurate la nivel județean, interjudețean și național,
in anul școlar 2017-2018
7. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate.
Se trece la dezbaterea fiecărui punct din ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr.6681.din 31.07.2018 întocmit de către Serviciul
CBTIESAIP – Compartimentul taxe şi impozite prin care se propune aprobarea
”Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare in
ComunaPodari , judeţul Dolj”, adresa nr. 373 / 24.05.2018, precum şi Raportul cu nr. 357 /
11.05.2018 ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare de Gestionare a Deşeurilor
ECODOLJ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data 31.07.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei
Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.71, având următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă ”Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de
salubrizare in ComunaPodari , judeţul Dolj , prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2018, în valoare
de 2,51 lei/pers/lună.

Art.3. În cazul intrării în vigoare a prevederilor art. 9 alin. 1 lit. (c) din OUG
196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, începând cu
anul 2019, se aprobă cuatumul taxei de salubrizare în valoare de 2.87 lei/pers./lună.
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 doi din ordinea de zi
Având în vedere Rapoartul nr.6612/26.07.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget, prin care se propune rectificarea bugetului local în
anul 2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data 31.07.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei
Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.72, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018,
astfel:
1. Suplimentarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma 18657.17 lei,
primita in conturile: 21A4426900 suma de 2474.93 lei si in contul 21A480201 suma de
16182.24 lei, pentru implementarea proiectului POCU/20/4/2, Cod SMIS -101868
și trecerea pe cheltuieli a sumei de 18657.17 lei la cap. 51.02 art. 58.02.03
2. Virare de credite de la un capitol la altul:
- de la cap. 51.02.10 -10000 lei la cap.67.02.10 + 10000 lei
- de la cap. 74.02.06 art.71 -215000 lei la cap.70.02.50 art.71 + 215000 lei
- de la cap. 74.02.06 art.71 - 60000 lei la cap.84.02 art.71 + 60000 lei
- de la cap. 74.02.06 art.71 - 8000 lei la cap.61.02 art.71 + 8000 lei
- de la cap. 67.02.06 art.59 -70000 lei la cap.70.02.50 art.20 + 70000 lei
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr.6665 din 30.07.2018 întocmit de către Serviciul
CBTIESAIP-Compartimentul Achiziții publice prin care se supune spre aprobare realizarea
proiectului ” Construire cladire (sala de festivitati si laboratoare) si amenajare baza sportiva
in comuna Podari, jud. Dolj”, a valoarii totale a proiectului conform devizului general și a
contributiei UAT Podari, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data 31.07.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei
Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.73, având următorul cuprins:
Art.1 Se aprobă realizarea proiectului ”Construire cladire (sala de festivitati si
laboratoare) si amenajare baza sportiva in comuna Podari, jud. Dolj”, în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv
specific 10.1, apelul de proiecte nr POR/ 10/2017 /10/10.1b/ 7 regiuni
Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului proiectului ”Construire cladire (sala de
festivitati si laboratoare) si amenajare baza sportiva in comuna Podari, jud. Dolj”, în
cuantum de 4,475,518.47 lei (inclusiv TVA).
Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT comuna Podari de 198,641.48
lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 85,537.54 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului ,0”Construire cladire (sala de festivitati si laboratoare) si amenajare
baza sportiva in comuna Podari, jud. Dolj”.
Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului ”Construire cladire (sala de festivitati si laboratoare) si amenajare baza sportiva

in comuna Podari, jud. Dolj”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor
asigura din bugetul local.
Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6 Se împuternicește primarul comune Podari dl.Gheorghita Constantin, să
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT COMUNA
PODARI şi a tuturor actelor necesare in cadrul proiectului.
Art.7 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul
CBTIESAIP: Compartimentul Contabilitate-buget , Compartimentul Achizitii investitii si
Scoala Gimnaziala Podari, vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 5649 / 04.07.2018 întocmit de către Secretarul
Comunei Podari, și adresa cu nr. 62 / 22.06.2018, înregistrată sub nr. 5649 / 26.06.2018,
Cabinet de avocat Monica Rădulescu, cu sediul în Craiova, strada Bibescu nr. 21, bl. 20A,
sc.1, apt.8, solicită punerea în executare a Sentinţei Civile nr. 2846/19.03.2018, definitivă,
dată de Judecătoria Craiova în dosar nr. 24932/215/2017,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data 31.07.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei
Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.74, având următorul cuprins:
Art.1. Se ia act de Sentinţa Civilă nr. 2846/19.03.2018, definitivă, dată de Judecătoria
Craiova în dosarul cu nr. 24932/215/2017 prin care s-a dispus emiterea, în favoarea numiţilor
Dumitru Nicolae şi Dumitru Maria, a actului de adjudecare pentru imobilul teren în suprafaţă
de 941 mp. situat în comuna Podari, sat Livezi, strada Viitorului nr. 7, fost parcela 39,
dobândit prin vânzare la licitaţia publică organizată la data de 10.08.2000.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari, pentru UAT – Comuna Podari, să
semneze actul de adjudecare în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre din care face
parte integrantă.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate –buget, Compartimentul taxe şi impozite şi persoanele
nominalizate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul cinci din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr.6574/25.07.2018 întocmit de Serviciul CBTIAIP Compartimentul achiziții-investiții și adresele nr.1843, 1844, 1845/20.07.2018 ale Școlii
Gimnaziale Podari;
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data 31.07.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei
Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.75, având următorul cuprins:
Art. 1
Se aprobă decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din comuna
Podari, conform abonamentelor și pentru naveta efectuată cu autoturismul proprietate
personală, aferente lunilor: aprilie 2018- in sumă de 2552 lei, mai 2018- in sumă de 3272
lei și iunie 2018 - in sumă de 3093 lei.
Art. 2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul
CBTIESAIP- Compartimentul contabilitate-buget şi Școala Gimnazială Podari vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul șase din ordinea de zi
Având în vedere Rapoartul nr.6573/25.07.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget și adresele Școlii Gimnaziale Podari nr.1841 și
nr.1842/20.07.2018 prin care solicită acordarea de burse de performanță elevilor care au

obținut rezultate deosebite la concursurile desfășurate la nivel județean, interjudețean și
național, in anul școlar 2017-2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data 31.07.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei
Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.76, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă acordarea de la bugetul local a unor burse de performanță, în
valoare de 300 lei/elev, elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursurile desfășurate
la nivel județean, interjudețean și național, in anul școlar 2017-2018, prevăzuți in anexa nr.
1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.2 Se aprobă acordarea de la bugetul local a unei burse de performanță, elevei
Guran Raluca-Maria, elevă în clasa a VII-a, în valoare de 600 lei, un premiu special
pentru rezultatele deosebite obținute la concursurile desfășurate la nivel județean și
interjudețean, intrucât in anul școlar 2017-2018 a obținut 9 premii la concursurile și
olimpiadele pe discipline, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre, iar
de-a lungul celor 7 ani a obținut 32 de premii in total.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP
Compartimentul contabilitate-buget vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul DIVERSE din ordinea de zi
Se înscriu la cuvânt: dl.Păunescu Teofil, dl.Tudor Ion, dl.Balasoiu Constantin
1. dl. Păunescu Teofil popune amplasarea unui semn de circulatie cu ”oprirea interzisa”, pe
strada Bisericii, langa magazin,in intersecție.
2. dl. Tudor Ion aduce in discuție daca exista posibilitatea de extindere a retelei de gaze
naturale in satul Podari.
Domnul primar face cunoscut faptul ca s-au depus documentaii in acest sens,
doar că sunt costurile prea mari și se asteaptă să se explice cum s-a ajuns la aceste
sume.
3. dl. Bălășoiu Constantin aduce in discuție situatia fantanii publice din satul Gura Văii.
Domnul viceprimar arată că s-a discutat, se are in vedere acest aspect si se va
rezolva.
Domnul primar face cunoscut faptul că au inceput lucrările pentru aducerea apei
potabile in satul Podari, de la Gioroc, cu sprijinul Companiei de Apă Oltenia . Se speră
că, până la sfârșitul lunii septembrie 2018, lucrarile sa fie finalizate si să fie apă potabilă
in satul Podari.
Domnul Păunescu Teofil propune achiziționarea unui semn de circulatie cu”drum
infundat”, care să fie amplasat la intrare pe strada Frunzelor.
Domnul primar propune ca dl. viceprimar să se ocupe de acest lucru.
Dl. Bresteanu Dumitru propune luare de masuri pentru executarea de sanțuri in
dreptul gospodariilor, acolo unde nu există, in satul Balta Verde, pe strada Speranței.
Domnul primar propune ca dl. viceprimar să meargă pe teren, să constate acest aspect
și să trimită adrese cu termen de excutare a șanțurilor.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bresteanu Dumitru
Secretar,
Dinu Camelia

