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PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18.06.2008 in sedinta de constituire a Consiliului local
Vintila Voda, judetul Buzau, rezultat in urma alegerilor pentru autoritatile
locale din IUNIE 2008.
La sedinta participa domnul Petcu Constantin, primarul comunei
,secretarul comunei - doamna Pintilie Ameliea.
In calitate de invitati la sedinta participa doamna Ionescu Luminita
ca reprezentant al Institutiei Prefectului , judetul Buzau.
Secretarul comunei, doamna Pintilie Ameliea, face apelul nominal al
consilierilor prezenti la sedinta informand Consiliul Local ca la sedinta
sunt prezenti toti consilierii, sedinta este legal constituita putandu-se
desfasura lucrarile.
Sedinta de constituire a Consiliului Local este deschisa de D-na.
Ionescu Luminita care anunta situatia prezentei consilierilor alesi , precum
si persoanele care participa ca invitati. In continuare informeaza Consiliul
local ca lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai varstnic
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Lucrarile sedintei sunt preluate de d-nul consilier Antemir Ion , in
calitate de presedinte de varsta si de d-nii consilieri Coman Ion si Dragulin
Simona.
Secretarul comunei prezinta presedintelui de varsta si asistentilor
acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor,
asa cum acestea au fost primite de la Biroul electoral de circumscriptie. De
asemeni prezinta dosarul d-nuli Petcu Constantin , primarul derclarat ales,
insotit de optiunea scrisa pentru functia de Primar.
Presedintele de varsta asistat de cei 2 consilieri anunta proiectul
ordinii de zi pe care il supune votului consilierilor prezenti si anume :
1) Alegerea comisiei de validare;
2) Validarea mandatelor consilierilor alesi;
3) Depunere juramantului de catre consilieri;
4) Alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local;
5) Prezentarea rezultatului validarii alegerii Primarului;
6) Depunerea juramantului de catre Primar;
7) Alegerea viceprimarului;
Presedintele de varsta supune la vot ordinea de zi care este aprobata
in unanimitate de voturi de catre consilieri.Urmeaza dezbaterea
problemelor de pe ordinea de zi.
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ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
Presedintele de varsta supune la vot numarul de 3 membri ai comisiei.
Este aprobat cu unanimitate de voturi.
Sunt propusi un numar de 3 consilieri:
- d-nul Lica Dumitru propune pe d-na Nita Leontina;
- d-nul Negoescu Constantin propune pe d-nul Lica Dumitru;
- d-nul Raghina Gheorghe propune pe d-nul Sirbescu Teofil.
Supusa la vot d-na Nita Leontina este aprobata cu unanimitate de
voturi.
Supus la vot d-nul Lica Dumitru este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Supus la vot d-nul Sirbescu Teofil este aprobat cu unanimitate de
voturi.
A fost adoptata hotararea nr 1 .
Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un
presedinte si un secretar. Pentru functia de Presedinte al comisiei a fost
ales d-nul Sarbescu Teofil . Supus la vot este aprobat in unanimitate de
voturi de catre membrii comisiei. Ca secretar al comisiei a fost propus dnul Lica Dumitru, care, supus la vot a fost ales cu unanimitate de voturi.
Dupa alegerea Comisiei de validare Presedintele dispune o pauza
pentru a se verifica legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor
prezentate si intocmirea propunerilor de validare sau invalidare a
mandatelor.
Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier
constatand ca nu au fost incalcate conditiile de eligibilitate si nici alegerea
consilierilor nu s-a facut prin frauda electorala. Se trece la validarea
mandatelor in ordinea alfabetica
cu votul deschis al majoritatii
consilierilor prezenti la sedinta.
Se trece la examinarea dosarului supleantului de pe lista de candidati
a Partidului Democrat Liberal al carui membru este Primarul validat.
Comisia de validare prezinta Procesul Verbal cu privire la validarea
alegerii consilierilor. Se adopta Hotararea nr. 2.
Consilierii locali , ale caror mandate au fost validate, depun in fata
consiliului local ,, JURAMANTUL'' .
Secretarul comunei da citire juramantului dupa care consilierii
validati se prezinta, in ordine alfabetica, sa depuna juramantul punand
mana stanga atat pe CONSTITUTIE cat si pe BIBLIE, pronuntand
cuvantul ,,JUR'' dupa care il semneaza.
Dupa depunerea juramantului Consiliul local se declara legal
constituit adoptandu-se Hotarare nr.3.
Dupa declararea ca legal constituit , Consiliul local alege dintre
membrii sai un presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni care
va conduce sedintele Consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.
Domnul consilier Antemir Ion propune ca presedinte de sedinta pe d-na
consilier Nita Leontina. Supusa la vot propunerea este adoptata cu
unanimitate de voturi. Este adoptata Hotararea nr.4. Din acest moment
conducere lucrarilor se preia de Presedintele de sedinta care invita pe
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doamna Ionescu Luminita , reprezentantul Institutiei Prefectului, sa
prezinte in fata Consiliului local hotararea de validare a alegerii
Primarului localitatii.
Presedintele de sedinta invita pe d-nul Petcu Constantin sa depuna
,,Juramantul''.
Dupa depunerea juramantului de catre Primar se trece la urmatorul
punct de pe ordinea de zi: alegerea viceprimarului care se va face prin vot
secret. Pentru aceasta functie au fost facute urmatoarele propuneri:
a) d-nul Lica Dumitru propune pe d-na Burtel Maria;
b) d-nul Sarbescu Teofil propune pe d-nul Beceanu Eugen;
c) d-nul Beceanu Eugen propune pe d-nul Raghina Gheorghe.
Se trece la exercitarea votului secret. In urma rezultatului votarii a
fost declarat viceprimar d-na Burtel Maria cu un numar de 8 voturi. Se
adopta Hotararea nr. 5.
Se trece la alegerea comisiilor de specialitae pe domenii de activitate
Presedintele de sedinta informand Consiliul local privind numarul ,
componenta si denumirea acestor comisii.
I. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANTE, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA,
GOSPODARIE, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT.
D-nul Raghina Gheorghe propune pe d-na Nita Leontina care, supusa
la vot, a fost aprobata cu 11 ,, pentru'' si 2 voturi ,,impotriva''.
D-nul Coman Ion propune pe d-nul Antemir Ion care , supus la vot,
este aprobat cu 10 voturi ,,pentru'' si 3 voturi ,,impotriva''.
D-nul Antemir Ion propune pe d-nul Lica Dumitru care, supus la vot,
este aprobat cu 10 voturi ,,pentru'' si 3 voturi ,,impotriva''.
D-nul Lica Dumitru propune pe d-nul Coman Ion care , supus la vot,
este aprobat cu 9 voturi ,,pentru'' si 4 voturi ,,impotriva''.
D-na Burtel Maria propune pe d-nul Strechie Doru care, supus la vot,
este aprobat cu 9 voturi ,,pentru'' si 4 voturi ,,impotriva''.
II. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
JURIDICA, APARAREA ORDINII SI A LINISTEI PUBLICE, A
DREPTURILOR CETATENILOR.
Domnul Lica Dumitru propune pe d-na Burtel Maria. Supusa la Vot
este aprobata cu 10 voturi ,,pentru'' si 3 voturi ,,impotriva''.
D-nul Coman Ion propune pe d-nul Negoescu Constantin care, supus
la vot, este aprobat cu 8 voturi ,,pentru'' si 5 voturi ,,impotriva''.
D-na Burtel Maria propune pe d-na Stanescu Simina care, supusa la
vot, a fost aprobata cu unanimitate.
D-nul Antemir Ion propune pe d-nul Sarbescu Teofil care, supus la
vot, a fost aprobat cu unanimitate.
D-nul Beceanu Eugen propune pe d-na Dragulin Simona Care, supusa
la vot, a fost aprobata cu unanimitate.
III. COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA,
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TURISM.
D-nul Strechie Doru propune pe d-nul Beceanu Eugen care, supus la
vot, a fost aprobat cu unanimitate.
D-na Dragulin Simona propune pe d-nul Stefanica Gheorghe care ,
supus la vot , a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Burtele Maria propune pe d-nul Raghina Gheorghe care, supus
la vot, a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Comisiile de specialitate i-si aleg un presedinte si un secretar dupa
cum urmeaza:
- Comisia economica: Presedinte: Antemir Ion; Secretar: Strechie
Doru;
- Comisia pentru administratie: Presedinte: Burtel Maria; Secretar :
Stanescu Simina;
- Comisia pentru cultura: Presedinte: Beceanu Eugen; Secretar:
Stefanica Gheorghe.
DIVERSE
D-nul Beceanu Eugen propune a fi mai multa transparenta pentru ca
problemele si proiectele comunei sa fie cunoscute de toti cetatenii. De
asemeni trebuie facut ceva pentru comuna.
D-nul Strechie Doru propune ca fiecare consilioer sa primeasca
atributiunile ce-i revin.
Constatand ca ordinea de zi a fost epuizata Presedintele de sedinta
declara sedinta inchisa.
Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE,
DE
SEDINTA

SECRETAR,
Ameliea PINTILIE

NITA Leontina
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