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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 15.07.2008 in sedinta extraordinara a Consiliului local
Vintila Voda, unde din totalul de 13 consilieri, au fost prezenti in sedinta un
numar de 13.
Deasemeni la sedinta participa domnul Petcu Constantin – primarul
comunei si doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara – de constituie - pe
luna iunie 2008, dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus
la vot este aprobat cu 13 voturi, in forma in care a fost prezentat.
In continuare face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta,
informand Consiliul local ca sedinta este statutara, fiind prezenti la sedinta
un numar de 13 consilieri din totalul de 13.
Domna Nita Leontina, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul local ca
sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia primarului nr. 100/10.07.2008,
conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
Fiind prezenti 13 consilieri din totalul de 13 sedinta este statutara putand sasi desfasoare lucrarile.
Doamna Nita Leontina-presedinte de sedinta- da cuvantul domnului
Petcu Constantin, pentru a supune spre aprobarea consiliului local
urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind
instrumentarea proiectului
FEADR,,Reabilitarea si imbunatatirea retelei de drumuri locale,
achizitionarea de utilaje pentru servicii publice, conservarea si promovarea
patrimoniului cultural local''
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In continuare doamna Nita Leontina-presedinte de sedinta- da cuvantul
domnului Petcu Constantin pentru a prezenta proiectul de hotarare aflat pe
ordinea de zi.
Domnul Antemir Ion, presedintele comisiei economice, prezinta
raportul comisiei la proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.
Domnul Strechie Doru propune ca sa fie depistate si inventariate toate
siturile istorice de pe teritoriul comunei, iar muzeul comunei sa fie infiintat in
incinta Caminului cultural. Tot odata dumnealui propune ca sa fie amplasate
tablite indicatoare catre cetate, manastire si alte locuri de interes.
Domnul Beceanu Eugen propune amenajarea cailor de acces catre
siturile de interes si propune efectuarea unui studiu la care sa fie cooptati
profesori, preoti, alti intelectuali, al carei finalitate va fi dirijarea celor 35 000
de Euro catre anumite proiecte culturale. In acelasi timp propune acordarea
unui spatiu in care sa-si desfasoare activitatea comisiile Consiliului local.
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Doamna Dragulin Simona intreaba daca microbuzul scolar are o ruta
gata stabilita si daca mai pot fi facute modificari ale acesteia.
Domnul Petcu Constantin – Primarul comunei – este de acord cu
propunerile facute de domnii consilieri subliniind faptul ca este , totusi, prea
devreme pemtru aceste discutii tinand seama de stadiul in care se afla
proiectul respectiv.
Supus la vot de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat in unanimitate de voturi in forma in care a fost prezentat.
Domnul Stefanica Gheorghe solicita informatii referitoare la modul de
intretinere a monumentelor istorice de la Niculesti si Vintila Voda.
Constatand ca au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi
presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

NIŢĂ LEONTINA

PINTILIE AMELIEA
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