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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 29.08.2008 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 Pintilie Ameliea – secretarul comunei.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta extraordinara din luna august
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. 110/22.08.2008,
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 privind trecerea din domeniul public in
domeniul privat al comunei, al blocului de locuinte proprietatea Primariei
Vintila Voda.
Initiator: Burtel Mari, Stanescu Simina Maria, Sirbescu Teofil, Dragulin
Simona si Negoescu Constantin – consilieri locali.
2. Proiect de hotarare privind instituirea manifestarii cultural sportive
,, Ziua culturii".
Initiator:Beceanu Eugen - consilier
3.Informare privind activitatea desfasurata pe linie de protectia copilului
la comuna Vintila Voda, jud. Buzau.
Informeaza: Petcu Eugenia – referent.
4.Discutarea cererilor cetatenilor.
5.Diverse.
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Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In continuare, doamna Nita Leontina - presedinte de sedinta- da cuvantul
doamnei Burtel Maria –viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotarare de
la primul punct al ordinii de zi.
Supus la vot este aprobat cu 11 voturi ,,pentru" si 2 voturi
,,impotriva" ale domnilor consilieri Strechie Doru si Nita Leontina, deoarece
sustin ca acest bloc sa ramana in continuare in proprietatea Primariei si nu
vandut actualilor chiriasi.
In continuare se da cuvantul domnului Beceanu Eugen – consilier,
care prezinta proiectul de hotarare de la punctul 2 al ordinii de zi.
Domnul Stefanica Gheorghe propune consiliului local a se cauta un
loc anume unde sa se desfasoare aceste activitati.
Doamna Nita Leontina – presedinte de sedinta- supune spre
aprobarea consiliului local proiectul de hotatrare.Supus la vot este aprobat in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si se da cuvantul doamnei Petcu
Eugenia pentru a prezenta informarea privind activitatea desfasurata pe linie
de protectia copilului.
Strechie Doru propune a se da mai multa atentie copiilor ce nu sunt
supravegheati permanent de catre parinti.
Se trece la discutarea cererilor cetatenilor, fiind supuse spre
aprobare urmatoarele cereri:
1.Domnul Negoescu Constantin solocita 2 saci ciment pentru
amenajarea unei fantani in punctul Ciomaga. Se aproba.
2.Doamna Nita Leontina solicita 2 saci ciment pentru construirea unui
camin de protectie pentru robinetul de apa de pe ulita.Se aproba.
Se trece la punctul ,,diverse".
1.Domnul Antemir Ion propune a se amenaja toate statiile auto de pe raza
comunei pentru a fi niste statii moderne asa cum sunt si la alte
comune.Deasemeni mai propune a se confectiona o pancarda cu Manastirea
,,Vlad Vintila Voda".
2.Domnul Beceanu Eugen propune ca aceste statii sa fie permanent
ingrijite si a se initia un proiect de hotarare privind punerea semnelor limita de
comuna inscriptionate cu cetatea si un text mai micut pentru a fi pusa in
valoare comuna.In continuare se refera la stadiul incasarii amenzilor,
propunand a nu se elibera nici un act fara a plati amenzile si celelalte
impozite.Deasemeni , serviciul contabilitate ,in sedinta ordinara din luna
septembrie, sa prezinte o informare cu privire la incasarea amenzilor, iar
asistentul social sa prezinte o informare cu privire la ajutoarele sociale si sa le
afiseze.
3.Domnul Negoescu Constantin in cuvantul sau se refera la paza
bunurilor, intreband daca toti cetatenii se incadreaza in aceasta lege.
4.Domnul Strechie Doru propune a se procura containere pentru
strangerea materialelor plastice.
5.Domnul Sirbescu Teofil intreaba ce s-a rezolvat cu groapa de gunoi
din satul Sirbesti.
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6.Doamna Nita Leontina pune problema gropii de gunoi din apropierea
spitalului, deoarece cetatenii arunca tot felul de gunoaie si nu s-a luat nici un
fel de masura.
7.Doamna Burtel Maria –viceprimar, informeaza consiliul local ca in
satul Sirbesti a fost construita si amenajata o alta groapa de gunoi in punctul
,,peste garla ".
.
Constatand ca au fost dezbatute toate problemele 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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