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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 07.11.2008 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 Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia consilierilor,
procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna octombrie 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. 185/03.11.2008,
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 declararea drept ,, vacant'' a unui loc de
Consilier local in Consiliul local Vintila Voda, judetul Buzau
Initiator: Petcu Constantin-primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind validarea unui consilier in Consiliul local Vintila
Voda;
Initiator: Constantin Petcu – Primarul comunei
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local cu suma de 70 000 lei;
Initiator : Constantin Petcu – Primarul comunei
4. Proiect de hotarare privind alocarea unor fonduri pentru lucrari de interes
local si cheltuieli curente;
Initiator : Constantin Petcu – Primarul comunei
5. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al
comunei Vintila Voda , judetul Buzau si vanzarea a doua saloane si a terenului
aferent catre S.C. ECOMED S.A.
Initiator : Constantin Petcu – Primarul comunei
6. Discutarea cererilor cetatenilor;
7. Diverse
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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 privind declararea drept vacant a unui loc de consilier in Consiliul local
Vintila Voda.
Supus la vot este aprobat cu 13 voturi ,,pentru'' in forma in care a fost
prezentat.
In continuare se da cuvantul domnului Constantin Petcu – Primarul
comunei, care prezinta proiectul de hotarare privind validarea mandatului de
consilier a domnului Rotaru Dumitru in Consiliul local Vintila Voda.
Dupa consultarea documentelor depuse se ajunge la concluzia ca
validarea mandatului de consilier este legala.
Supus la vot , proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru'' in
forma in care a fost propus.
In urma validarii mandatului sau domnul Rotaru Dumitru depune
juramantul.
Domnul Sarbescu Teofil – presedintele de sedinta da cuvantul domnului
Petcu Constantin – primarul comunei – pentru a prezenta proiectul de hotarare
pentru rectificarea bugetului local pe anul 2008 cu suma de 70 000 lei.
Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi
in forma in care a fost prezentat.
Se da cuvantul domnului Petcu Constantin – primarul comunei – pentru a
prezenta proiectul de hotarare privind alocarea unor fonduri pentru lucrari de interes
local si cheltuieli curente.
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 trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Vintikla
Voda si vanzarea a doua saloane si a terenului aferent catre S.C. ECOMED S.A.
Supus la vot proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate in forma in
care a fost propus.
In continuare se trece la discutarea cererilor cetatenilor dupa cum urmeaza:
- Un grup de cetateni din satul Coca Niculesti solicita doua tuburi de beton pentru
refacerea unor subtraversari – se aproba un tub din cele ce vor fi demontate de la
podetul peste piriul Slanic.
La ultimul punct de pe ordinea de zi –Diverse- nu s-a inscris la cuvant niciun
consilier.
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

AMELIEA PINTILIE
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