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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30.09.2008 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. Ca invitat la sedinta
participa doamna Burla cesu Ecaterina – referent , operator rol.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara 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.
Domnul consilier Antemir Ion, presedinte de varsta, propune pe domnul
consilier Sarbescu Teofil in functia de presedinte de sedinta pentru o perioada
de 3 luni: septembrie, octombrie, noiembrie 2008. Supusa la vot propunerea
domnului Antemir Ion a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Sarbescu Teofil, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia primarului nr.
123/23.09.2008, 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.
Domnul Sarbescu Teofil - presedinte de sedinta- da cuvantul domnului
Petcu Constantin, Primarul comunei, care supune spre aprobarea consiliului
local urmatoarea ordine de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
Initiator : Petcu Constantin – Primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2000 lei pentru lucrari
de reabilitare a blocului alimentar al Spitalului comunal Vintila
Voda;
Initiator : Petcu Constantin – Primarul comunei;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor pentru acordarea
ajutoarelor de urgenta conform Legii nr. 416/2001;
Initiator : Petcu Constantin – Primarul Comunei;
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4. Proiect de hotarare privind lucrarile de reabilitare la Caminul
cultural Niculesti.
Initiator: Petcu Constantin – Primarul comunei;
5. Informare privind situatia incasarii amenzilor la comuna Vintila
Voda, judetul Buzau;
Informeaza : Burlacescu Ecaterina – Referent;
6. Discutarea cererilor cetatenilor;
7. Diverse.

In continuare domnul Petcu Constantin , Primarul comunei, informeaza
Consiliul local ca pe ordinea de zi a fost introdus un nou proiect de hotarare cu
privire la aprobarea sumei de 15 000 lei pentru lucrari de executie a podetului
din cadre de beton armat peste paraul Slanic intre satele Niculesti si
Petrachesti .Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de
voturi.
In continuare, domnul Sarbescu Teofil - presedinte de sedinta- da
cuvantul domnului Constantin Petcu – Primarul comunei, pentru a prezenta
proiectul de hotarare de la punctul 2 al ordinii de zi.
Supus la vot este aprobat cu 13 voturi ,,pentru''.
In continuare se da cuvantul domnului Constantin Petcu – Primarul
comunei, care prezinta proiectul de hotarare privind criteriile de acordare a
ajutorului de urgenta aflat la punctul 3 al ordinii de zi.
Domnul Strechie Doru, consilier propune ca unul din criteriile de
acordare sa-l constituie sustinerea copiilor supradotati proveniti din familii
fara posibilitati materiale. De asemeni propune ca familiilor cu multi copii sa li
se acorde un ajutor de urgenta, in situatii exceptionale, pentru completarea
alimentatiei copiilor si pentru suplimentarea cantitatii de combustibil necesar
in anotimpul rece.
Supus la vot , proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi
,,pentru''.
Domnul Sarbescu Teofil – presedintele de sedinta da cuvantul
domnului Petcu Constantin – Primarul comunei pentru a prezenta proiectul de
de hotarare aflat la punctul 4 al ordinei de zi si proiectul de hotarare privind
aprobarea sumei de 15 000 lei pentru lucrari de executie a podetului din cadre
de beton armat.
Supuse la vot cele doua proiecte de hotarare sunt aprobate in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si se da cuvantul doamnei
Burlacescu Ecaterina pentru a prezenta informarea privind activitatea de
incasare a amenzilor la comuna Vintila Voda.
Domnul Beceanu Eugen propune a se deplasa in teren casierii
pentru a determina debitorii sa plateasca.
Domnul Constantin Petcu – Primarul comunei , informeaza Consiliul
local ca au fost luate toate masurile ce tin de Primarie pentru cresterea
procentului de incasari nemairamanand, in acest moment, decat solutia de
apelarela una din masurile de executare silita. De asemeni solicita acordul
Consiliului local pentru a se apela la o firma de recuperare. Consiliul local a
fost de acord cu aceasta propunere.
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Domnul Primar – Constantin Petcu da citire urmatoarelor adrese:
 adresa Consiliului judetean nr. 8330/2008 prin care se aduce la
cunostinta ca prin O.G. 28/2008 privind Registrul agricol, autoritatile
administratiei publice ale comunelor au obligatia sa organizeze intocmirea si
tinerea la zi a Registrului agricol pe suport de hartie si in format electronic.
 adresa Consiliului judetean nr. 6717/2008 prin care se transmite, in
anexa, informarea asupra problemelor igienico sanitare identificate in unitatile
de invatamant controlate in luna iunie 2008 prin care se dispune masurile
necesare pentru remedierea acestora pe perioada vacantei de vara.
 proces verbal nr. 2623/2008 incheiat intre Comisia de receptie a
lucrarilor, instituita de Consiliul local Vintila Voda si reprezentantul SC
ECOMED Vintila Voda , prima in calitate de concendent si a doua in calitate
de concesionar, prin care se mentioneaza toate reparatiile, amenajarile si
modernizarile efectuate in perioada iunie – august 2008 la cladirea
concesionata de SC ECOMED.
 adresa Oculului silvic Gura Teghii nr. 675/2008 prin care se inainteaza
actele de punere in valoare pe pasunea din punctul Giurgiu.
 ofertele INCORSO CONSULT inregistrate la nr. 2585/2008 cu privire la
preturile pentru realizarea stemei comunei.
 referatul nr.264/2008 al Spitalului comunal Vintila Voda prin care se
solicita necesar de materiale pentru morga spitalului – se aproba.
 Referatul Scolii ,, Tache si Ecaterina Tocilescu'' inregistrat la nr.
2630/2008 cu necesar materiale – se aproba,
 referatul Primariei Vintila Voda inregistrat la nr. 2615/2008 prin care se
solicita achizitionarea unui electromotor pentru autospeciala APCT – se
aproba.
In continuare se trece la dicutarea cererilor cetatenilor dupa cum urmeaza:
1.
Cereri decontare abonamente pentru anul scolar 2008-2009 ale
urmatoarelor cadre didactice: Damian Marilena, Lalu Mihaela, Boza
Gabriela, Stuparu Lenuta, Nae Catalina Gabriela, Tatu Mariana, Oncioiu
Madalina, Rusu Roxana, Dinu Geanina, Paraschiv Mariana Madalina, Zota I
Florentina – se aproba.
2.
Dogaru Marian George solicita desfacerea contractului de
inchiriere – se aproba
3.
Manea Daniela Crenguta solicita inchirierea spatiului de la
Caminul cultural Sarbesti – se aproba
4.
Radoi Elena solicita 20 de placi de azbociment pentru acoperisul
case. Se aproba 4 valuri de carton asfaltat.
5.
Budan Gheorghita solicita carton asfaltat pentru acoperisul casei
– se aproba 2 valuri.
6.
Locuitorii catunului Ganta solicita 2 saci de ciment pentru
confectionarea unui camin pe linia principala de apa – se aproba.
7.
Sontica Anghelina solicita ajutor de urgenta pentru cumpararea de
lemne pentru foc – se aproba.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi ,,Diverse'':

Domnul Constantin Petcu informeaza Consiliul local ca, potrivit
legii, pana in anul 2010 trebuie realizata stema localitatii propunand, pentru
sedinta urmatoare, initierea unui proiect de hotarare.
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referitor la receptia lucrarilor de reparatii, amenajari si
modernizari efectuate de SC ECOMED solicita Consiliului local sa propuna 2
consilieri care sa faca parte , impreuna cu primarul, din comisia de receptie a
lucrarilor. Au fost propusi domnii Sarbescu Teofil si Beceanu Eugen.
Propunerile au fost aprobate de Consiliul local.

Domnul Beceanu Eugen informeaza Consiliul local ca domnul
consilier Strechie Doru a realizat un scurt istoric al comunei pe care il prezinta
Consiliului local, urmand, ulterior, sa fie tiparit sub forma de brosura. In
continuare da citire unei Declaratii politice din partea organizatiei P.S.D.
Vintila Voda cu privire la unele aspecte legate de gospodarirea comunei dupa
decembrie 1989. De asemeni propune infiintarea unui serviciu de salubritate
comunal pentru igienizarea rampelor de gunoi de pe teritoriul localitatii.

Domnul Raghina Gheorghe propune sa fie folosite in acest scop
persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 care au obligatia de a efectua
ore munca. De asemeni propune luarea de masuri pentru interzicerea accesului
animalelor in suprafata de siguranta a bazinelor de apa ce deservesc Spitalul
comunal.Primaria trebuie sa ia masuri pentru refacerea imprejmuirii si
interzicerea depozitarii de furaje deoarece apa fiind la suprafata poate fi usor
contaminata.

Domnul Antemir Ion informeaza Consiliul local ca in satul Coca
Antimiresti exista un stalp de electricitate cazut si prezinta pericol de
electrocutare propunand a fi informata firma de distributie a energiei electrice
si ridica urmatoarele probleme:
-achizitionarea unui microbuz scolar pentru elevii de la Coca
Antimiresti.
repararea jgheaburilor de scurgere la scoala din satul Coca Antimiresti
-cuprinderea in noul P.U.G. a suprafetelor de teren cuprinse intre
Uscator si Olanita.
-inlocuirea unui bec la iluminatul public in punctul Scheiu;
- mostenitorii lui Raghina Vasile nu a primit in totalitate suprafata de
padure retrocedata.

domnul Lica Dumitru ridica problema depozitului de gunoi de la
Dogari. De asemeni solicita instalarea unui stilp de curent si a unei lampi la
Baescu Ioana din satul Petrachesti si convocarea unei adunari cu cetatenii din
Ganta pentru rezolvarii problemelor legate de reteaua de apa din sat.

doamna Dragulin Simona propune ca rampele de gunoi de pe
teritoriul comunei sa fie supravegheate permanent ;

domnul Sarbescu Teofil intreaba ce masuri s-au luat cu groapa de
gunoi din punctul ,,punte Sarbesti'' deoarece satenii au inceput sa depoziteze
gunoaiele pe marginea drumului.

domnul Negoescu Constantin propune consolidarea malului si
regularizarea cursului apei in punctul Petrachesti.

domnul Primar Constantin Petcu raspunde intrebarilor puse de
consilieri :
- gropile de gunoi nu pot fi igienizate cu beneficiarii Legii nr. 416/2001
deoarece sunt foarte putini si nu au de efectuat decit cateva ore munca
propunand a se infiinta un serviciu de salubritate pe baza infiintarii unei
taxe de mediu pentru fiecare gospodarie. De asemani informeaza Consiliul
local ca suntem cuprinsi intr-un program cu bani europeni pentru
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rezolvarea acestor probleme. O rezolvare partiala o constituie si obligarea
magazinelor sa colecteze PET-urile folosite.
- informeaza Consiliul local ca , in urma controalelor efectuate la scolile
din comuna, s-a constatat ca nu toate scolile au apa curenta. Conform legii
este obligatoriu ca in toate scolile sa existe apa curenta. Scoala de la Coca
Antimiresti este cel mai greu de rezolvat deoarece necesita forarea unui put
public de mare adancime propunand as se initia un proiect de hotarare in
acest sens.
-raspunde domnului consilier Lica Dumitru ca groapa de gunoi din satul
Dogari nu este pe teritoriul comunei Vintila Voda;
- raspunde domnului consilier Antemir Ion ca retrocedarea in totalitate a
suprafetelor de padure constituie o problema prin prisma lipsei suprafetelor
disponibile
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,

SÂRBESCU TEOFIL

PINTILIE AMELIEA
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