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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31.07.2008 in sedinta ordinara a Consiliului local
Vintila Voda, unde din totalul de 13 consilieri, au fost prezenti in sedinta un
numar de 13.
De asemeni la sedinta participa domnul Petcu Constantin – primarul
comunei si doamna Burtel Maria – viceprimarul comunei , doamna Pintilie
Ameliea – secretarul comunei.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta extraordinara din luna iulie
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.
Doamna Nita Leontina, presedinte de sedinta informeaza Consiliul local ca
sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia primarului nr. 101/23.07.2008,
conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
Fiind prezenti 13 consilieri din totalul de 13 sedinta este statutara putand sa-si
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 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a Consiliului local Vintila Voda si a Statutului comunei
Vintila Voda, judetul Buzau
Initiator: Petcu Constantin-primarul comunei;
2. Informare privind rezolvarea scrisorilor si sesizarilor cetatenilor pe
semestrul I 2008;
Informeaza: Pintilie Ameliea – secretarul comunei ;
3. Discutarea cererilor cetatenilor;
4. Diverse.
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 – primarul comunei - pentru a prezenta proiectul
de hotarare aflat pe ordinea de zi.
Doamna Burtel Maria, presedintele comisiei pentru administratie
publica, prezinta raportul comisiei la proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.
Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate de voturi,
in forma in care a fost prezentat.
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Doamna Nita Leontina – presedintele de sedinta – da cuvantul doamnei
secretar Pintilie Ameliea pentru a prezenta informarea cu privire la cererile ,
scrisorile si sesizarile cetatenilor.
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei – evidentiaza faptul ca s-a
insistat pe rezolvarea amiabila a situatiilor aparute.
Domnul Sirbescu Teofil mentioneaza faptul ca trebuie mentinut ritmul
legal pentru rezolvarea tuturor cererilor si sesizarilor cetatenilor.
CERERILE CETATENILOR:
o
Draghia Duta solicita ciment pentru repararea statiei de
autobuz din satl Sirbesti – se aproba;
o
Rosioru Stan – solicita inchirierea unei suprafete de teren –
se aproba;
o
Mocleasa Iuliana – solicita materiale de constructie pentru
repararea locuintei – nefiind beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat, cererea se respinge;
o
Dobre Viorica – solicita carton asfaltat pentru repararea
acoperisului locuintei – se amana pentru sedinta urmatoare de consiliu;
o
Coman Dumitru – solicita ciment pentru repararea unei
fantani publice – se aproba;
o
Gherghilescu Alecu; Rotaru Stan; Morarescu Ion; Cocos
Ion; Caloian Gheorghe; Mihai Ecaterina; Brutaru Simion – solicita balastarea
ulitei pe care locuiesc – se va rezolva odata cu obtinerea fondurilor pentru
lucrari similare in intreaga comuna;
o
Dobre Viorica – solicita aprobarea unui ajutor de urgenta:
- Domnul Primar Petcu Constantin prezinta baza legala pentru
acordarea acestor ajutoare;
-Domnul cosilier Becenu Eugen propune demararea unor actiuni de
consiliere a familiilor cu copii multi in vederea reducerii natalitatii;
Domnul Negoiescu Constantin subliniaza faptul ca familia respectiva
trebuie ajutata.
- Discutarea cererii a fost amanata pentru sedinta urmatoare.
o
Scoala generala Vintila Voda – necesar materiale pentru
reparatii si curatenie – se aproba cu unele exceptii (centrala termica);
o
Primaria comunei Vintila Voda – necesar materiale pentru
inscriptionarea si dezinfectarea fantanilor publice – se aproba;
o
Biblioteca comunala – necesar materiale – se aproba;
o
Primaria comunei Vintila Voda – necesar saci de iuta sau
poliester necesari in caz de pericol de inundatie ( conform prevederilor legale)
– se aproba;
o
Asociatia Nationala pentru Cultul Eroilor propune spre
achizitionare medalii comemorative – se vor solicita precizari;
o
Stanescu Eugeniu – managerul spitalului – solicita fonduri
pentru reabilitarea cladirii ,, Pavilion'' din incinta spitalului in vederea
instalarii unei unitati de primire urgente – se va intocmi un proiect si un deviz
pentru a se cunoaste suma exacta;
o
Neaga Maria, Ionascu George, Scarlat Florin, Draghia
Constantin, Casaru Marcela, Tereaca Ion, Horhocea Stan, Albu Aurelian
solicita cumpararea apartamentelor, pe care le ocupa cu chirie, din blocul de
locuinte – se aproba trecerea blocului de locuinte din domeniul public in
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domeniul privat al comunei in vederea demararii actiunii de vanzare. Temenii
si conditiile vanzarii vor fi stabiliti, cu respectarea legii, ulterior. Domnul
consilier Strechie Doru se opune vanzarii acestor apartamente deoarece
considera ca nu este oportuna aceasta actiune.
DIVERSE
S-au inscris la cuvant urmatorii consilieri:
 Domnul Antemir Ion – atrage atentia asupra surparii drumului judetean
din punctul Podu Muncii; drumul catre Coca Antimiresti ( in prima
parte) trebuie refacut deoarece a fost distrus de apa si trebuiesc refacute
santurile de scurgere din punctul ,,Uscator'';
 Domnul Raghina Gheorghe – ulita de deasupra scolii din Schei s-a
transformat in albie pentru torentul ce apare in urma precipitatiilor.
Aceasta situatie trebuie rezolvata.
 Domnul Petcu Constantin subliniaza faptul ca pentru orice lucrare
trebuie proiect si mai ales fonduri;
 Domnul Beceanu Eugen propune efectuarea unui studiu pentru
rezolvarea apelor pluviale care se acumuleaza la Fusarica Alin de
fiecare data cand ploua mai tare;
 Domnul Petcu Constantin raspunde ca domnul Fusarica Alin a fost
somat in nenumarate randuri sa refaca santul de scurgere care exista pe
proprietatea sa si care a fost astupat.
 Domnul Stefanica Gheorghe ridica problema tubului de scurgere din
amonte de Primarie, tub care este infundat si nu mai preia cantitatea de
apa scursa de pe versant;
 Domnul Petcu Constantin raspunde ca respectivul tub este in
administrarea Consiliului Judetean, prin Directia de drumuri judetene si
ca acestia au fost sesizati in aceasta privinta;
 Domnul Beceanu Eugen vine cu o serie de propuneri printre care:
comisia pentru cultura va promova un proiect de hotarare privind
infiintarea unei manifestari cultural-sportive numite ,,Ziua Culturii'' ce
va avea loc in fiecare an; propune initierea unui proiect de hotarare
pentru serbarea, in mod oficial, nuntilor de aur si diamant a cetatenilor
comunei; propune sa se faca o adresa catre autoritatea rutiera pentru a
se comunica si afisa in statii orarul de circulatie a autobuzelor; propune
inceperea formalitatilor pentru alegerea delegatilor satesti din satele
care nu au consilieri ( Bodinesti, Smeesti, Coca Antimiresti, Coca
Niculesti); propune infiintarea unor concursuri interscolare. De asemeni
ridica o serie de probleme ridicate de cetateni: iluminatul public in satul
Bodinesti nu functioneaza; reteaua de iluminat din satul Raghinar nu a
fost terminata; in Coca Antimiresti (punctul La Voicilari) nu
functioneaza iluminatul public; a fost sesizat de domnul Dan Mocleasa in
privinta faptului ca Cioarba Nicolae a constrit gardul prea in drum.
Dumnealui intreaba daca persoana cu handicap Apostescu Vasile
primeste indemnizatie si daca Tesileanu Ion primeste ajutor social.
 In raspunsul sau domnul Petcu Constantin spune ca exista aprobarea
Consiliului local pentru oprirea iluminatului public in perioada aprilieseptembrie pentru a se face economie de bani; gardul constrit de
Cioarba este facut de 2 ani iar ulita pe care este facut nu este drum
comunal ci drum vicinal;
Apostescu
Vasile
primeste
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indemnizatie si Tesileanu Ion primeste ajutor social.
 Domnul Negoescu Constantin ridica problema stalpilor de electricitate
cazuţi in satul Petrachesti.
 Domnul Petcu Constantin informeaza ca s-a primit raspuns de la
Electrica in care se afirma ca stalpii vor fi inlocuiti in masura in care vor
fi fonduri si ca situatia este sub control.
 Domnul Petcu Constantin – primarul comunei- informeaza Consiliul
despre alocarea unor sume de bani pentru renovarea cladirii de la Statia
de Ambulanta, sume de bani care necesita aprobarea Consiliului. De
asemeni informeaza Consiliul ca s-a efectuat marcarea masei lemnoase
de pe pasunea impadurita Giurgiu urmand a incepe exploatarea si
incasarea, esalonat, a banilor.
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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