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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30.10.2008 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 invitati la sedinta participa
domnul Burlacescu Valentin – referent contabil, doamna Ursache Ana – director
scoala generala si domnul Strezoiu Danel – referent camin cultural.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia consilierilor,
procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna septembrie 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 Sarbescu Teofil, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul local
ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia primarului nr. 140/21.10.2008,
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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2009 la comuna Vintila Voda, judetul Buzau
Initiator: Petcu Constantin-primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 5000 lei pentru procurarea
unui calculator si a programelor necesare pentru evidenta electronica a
Registrului Agricol.
Initiator: Constantin Petcu – Primarul comunei
3. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor componente ale
stemei comunei Vintila Voda, judetul Buzau
Initiatori: Beceanu Eugen, Stefanica Gheorghe, Raghina Gheorghe – consilieri locali
4. Proiect de hotarare privind aprobarea ,, Planului de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2009''
Initiator : Constantin Petcu – Primarul comunei
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5.
Informare privind preocuparea Scolii generale Vintila Voda pentru
deschiderea in bune conditiuni a anului scolar 2008 – 2009.
Informeaza: Ursache Ana – Director scoala
6. Informare privind activitatea culturala la comuna Vintila Voda, judetul
Buzau;
Informeaza: Strezoiu Danel – referent camin cultural
7. Discutarea cererilor cetatenilor;
8. 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 rectificarea bugetului local pe anul 2008 .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 primul punct al ordinei 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 aprobarea sumei de 5000 lei
pentru procurarea unui calculator si a programelor necesare pentru evidenta
electronica a Registrului agricol.
Supus la vot , proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru''.
Domnul Sarbescu Teofil – presedintele de sedinta da cuvantul domnului
Beceanu Eugen – presedintele comisiei pentru cultura – initiator – pentru a prezenta
proiectul de hotarare privind elementele componente ale stemei comunei Vintila Voda,
judetul Buzau.
In urma discutiilor ce au urmat prezentarii proiectului au fost stabilite
urmatoarele elemente componente:
1. Scut cu cununa;
2. cetate cu pecetea lui Vlad Vintila Voda;
3. Crucea crestina;
4. Cap de animal ( bovina).
Supuse la vot proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.
Se da cuvantul domnului Petcu Constantin – primarul comunei – pentru a
prezenta proiectul de hotarare privind aprobarea ,, Planului de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2009''
Supus la vot proiectul de hotarare este adoptat cu unanimitate de voturi in
forma in care a fost propus.
Domnul Constantin Petcu – Primarul comunei prezinta proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008.
Domnul consilier Beceanu Eugen subliniaza faprul ca propunerile pentru
rectificare ar trebui prezentate cu mai mult timp inainte.
Domnul Primar Constantin Petcu raspunde ca de data aceasta rectificarea
se face prin intrare de fonduri la buget urmand ca cheltuielile sa fie supuse spre
studiu si aprobare intr-o sedinta urmatoare a Consiliului local.
Supus la vot proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate in forma in
care a fost propus.
Domnul Sirbescu Teofil da cuvantul doamnei Ursache Ana pentru a
prezenta informarea aflata pe ordinea de zi. Pe marginea informarii prezentate s-au
inscris la cuvant urmatorii consilieri:
1. Domnul Beceanu Eugen care ridica urmatoarele probleme:
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♦ trebuie intocmita o situatie exacta a problemelor care impiedica
obtinerea autorizatiei sanitare de functionare pentru scolile din comuna;
♦ la scoala generala Vintila Voda trebuie rezolvata problema jgheaburilor
de scurgere a apei pluviale;
♦ la scoala Niculesti poate fi montata centrala termica care este nefolosita
la Spitalul comunal;
In raspunsul sau domnul Petcu Constantin – primarul comunei –
subliniaza urmatoarele:
♦
principala problema pentru obtinerea autorizatiei sanitare de
functionare o constituie intrarea comuna la unele scoli si gradinite (Coca
Antimiresti, Schei, Sarbesti);
♦
alimentarea cu apa curenta a scolilor se spera sa fie rezolvata in
cursul anului urmator prin bransarea la reteaua de apa si prin forarea unor
puturi de mare adancime;
♦
construirea unor grupuri sanitare moderne (acolo unde este cazul)
costa foarte mult si fondurile necesare nu sunt disponibile;
♦
in privinta jgheaburilor de scurgere trebuie cautata o firma sau o
persoana fizica autorizata care sa efectueze lucrarile.
2. Domnul Raghina Gheorghe subliniaza faptul ca copii din Coca
Antimiresti si Coca Niculesti au mari carente in pregatire datorate timpului lung
petrecut pe drum la si de la scoala, cat si oboselii datorate drumului lung pe care il au
de parcurs zilnic copii.
Domnul Primar – Petcu Constantin – raspunde ca este in derulare un
proiect european care cuprinde si achizitionarea unui microbuz scolar pentru acesti
copii.
3. Doamna Dragulin Simona subliniaza necesitate construirii unei noi sali
de clasa si a unei sali de sport la Scoala generala Niculesti.
Doamna Ursache Ana – director Scoala generala – aminteste faptul
aceasta scoala a fost inclusa recent intr-un program de reabilitare nemaiexistand in
prezent posibilitatea accesarii de noi fonduri pentru aceasta.
4. Domnul Antemir Ion considera ca lipsa sau defectiunile jgheaburilor de
scurgere a apei pluviale va duce in scurt timp la aparitia de probleme majore la
cladirea scolii din satul Coca Antimiresti.
5. Domnul consilier Strechie Doru intreaba daca s-a incercat gasirea unei
firme de transport public care sa efectueze transportul elevilor la si de la scoala in
satele Coca Antimiresti si Coca Niculesti;
Domnul Petcu Constantin raspunde ca s-au facut numeroase incercari in
acest sens , nimeni nefiind dispus sa ofere acest serviciu.
In continuare i se da cuvantul domnului Strezoiu Danel pentru a prezenta
informarea cu privire la activitatea culturala din comuna Vintila Voda.
Domnul Petcu Constantin – atrage atentia ca, desi au fost prezentate
multe aspecte pozitive ce tin de aceasta activitate, sunt si aspecte negative care trebuie
sa-si gaseasca o rezolvare precum ar fi: curatenia de la caminele culturale, existenta
grupurilor sanitare si a apei curente, organizarea curateniei la si in jurul Caminelor
culturale dupa fiecare actiune organizata;
Domnul Beceanu Eugen pune doua intrebari legate de limita de varsta de
la care este permis accesul la discoteca si de faptul ca odata cu inchirierea Caminului
cultural Sarbesti îi mai putem pastra denumirea.
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Domnul Primar raspunde ca in acest moment nu este stabilita o limita
minima de varsta pentru accesul la discoteca, iar denumirea cladirii respective nu se
modifica cu usurinta deoarece a fost prinsa astfel in inventarul comunei.
In continuare se trece la dicutarea cererilor cetatenilor dupa cum urmeaza:
1.
Referat materiale scoala generala – se aproba;
2.
Referat Caminul cultural pentru infiintarea serviciului de ordine – se
aproba;
3.
Referat Caminul cultural pentru majorarea valorii biletului de intrare la
discoteca – se aproba;
4.
Proces verbal nr. 2850/2008 al Postului de politie Vintila Voda prin care
se solicita montarea unui sistem video de supraveghere la Primaria Vintila Voda – se
aproba;
5.
Andrei Daniel solicita bani pentru a se putea racorda la reteaua
electrica – se aproba suma de 1500 lei;
6.
Coman Corina solicita inchirierea unei suprafete de 20 mp teren in fata
blocului de locuinte – se aproba;
7.
Parohiile de pe teritoriul comunei solicita sprijin financiar pentru diferite
lucrari de reparatii – se aproba dupa cum urmeaza:
1 parohia Coca Niculesti – 1500 lei;
2 parohia Coca Antimiresti – 1500 lei;
3 parohia Niculesti – 2500 lei;
4 parohia Vintila Voda ( Manastire) – 2500 lei;
5 parohia Bodinesti – 2500 lei.
8. Domnul Beceanu Eugen si domnul Petcu Constantin prezinta Consiliului
local faptul ca lucrarile efectuate de SC ECOMED SA in partea de cladire
concesionata sunt in concordanta cu facturile prezentate.
9. SC ECOMED SA solicita cumpararea spatiilor pe care le are in momentul
de fata in concesiune – se aproba cu 12 voturi pentru si un vot impotriva , al domnului
Raghina Gheorghe;
10. Adresa Institutiei Prefectului nr. 17242/2008 prin care se solicita marirea
numarului de frigidere si spatii de depozitare pentru programul de distribuire a
laptelui si produselor de panificatie catre elevi – se aproba achizitionarea a inca 3
frigidere de mare capacitate;
11. Balota Steluta solicita un ajutor de inmormantare pentru Medeleanu Vasile
– se aproba suma de 700 lei;
12. Rosioru Ion solicita inchirierea unei suprafete de teren de 20 mp. in fata
blocului de locuinte – nu se aproba;
13. Baraboi Vasile, Lungu Valentin, Drenea Nicolae, Floroiu Andrei reclama
pe Bisoceanu Gheorghe pentru inchiderea unui drum de acces – se vor lua masuri
pentru rezolvarea acestei probleme.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi ,,Diverse'':
⇔ Doamna Dragulin Simona ridica problema noroiului deversat pe drum
deasupra Uscatorului;
⇔ Domnul Beceanu Eugen ridica problema balastarii aceleasi portiuni de drum;
⇔ Domnul Petcu Constantin Petcu – primarul comunei – raspunde ca s-a luat
legatura cu firma care a deversat respectiva cantitate de noroi pentru curatarea
acestuia, iar in privinta balastarii se va rezolva odata cu obtinerea de fonduri;
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⇔ Domnul consilier Strechie Doru intreaba daca mai poate fi concesionat teren
vizavi de terenul de sport din Petrachesti;
⇔ Domnul Primar raspunde ca trebuie verificate suprafetele existente;
⇔ Domnul consilier Beceanu Eugen intreaba daca s-a rezolvat problema cu lemne
pentru Sontica Anghelina;
⇔ Domnul Petcu Constantin raspunde ca odata cu intrarea banilor in buget va fi
rezolvata si aceasta problema;
⇔ Domnul consilier Stefanica Gheorghe intreba daca cele 50 de locuri de munca
promise in campania electorala se vor mai infiinta;
⇔ Domnul Primar raspunde ca sunt in curs negocieri cu un investitor privat
pentru infiintarea unui punct de lucru.
⇔ Domnul consilier Raghina Gheorghe aduce la cunostinta Consiliului local
faptul ca domnul Beceanu Eugen, impreuna cu alte persoane, a facut o vizita la
Spitalul comunal pentru a vedea daca este vreo posibilitate pentru deschiderea unui
camin de batrani. De asemeni domnia sa face referire la anumite zvonuri potrivit
carora se incearca inchiderea spitalului pe motiv de ineficienta;
⇔ Domnul Sirbescu Teofil subliniaza faptul ca aceste zvonuri au mai aparut dealungul timpului dovedindu-se lipsite de fond.
⇔ Domnul Primar – Petcu Constantin – subliniaza ca trebuiesc respectate
anumite reguli in ceeace priveste accesul in institutiile publice.
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,

SÎRBESCU TEOFIL

PINTILIE AMELIEA
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