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Nr. 2431 din 24.04.2019

Proces

verbal,

Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Vintilă
Vodă, judeţul Buzău, din data de 23.04.2019 . Şedinţa a fost convocată în
baza dispoziţiei primarului cu nr.50/17.04.2019. La şedinţă au participat 11
consilieri locali din totalul de 11 consilieri în funcţie şi delegatul sătesc
Cocoş Victor, delegat sătesc al satului Bodineşti.
La şedinţă au participat : domnul Coman Ion - primarul comunei
Vintilă Vodă, judeţul Buzău, doamna Lungu Mihaela - secretar al comunei si
domnul Burlacescu Valentin - contabil.
Secretarul comunei informează consiliul local că şedinţa se poate
desfăşura legal, fiind prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri
în funcţie şi supune aprobarii procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
29.03.2019. Procesul verbal a fost aprobat de cei 11 consilieri prezenţi la
şedinţă. Nu au fost obiecţii pe seama lui. După care se dă cuvântul domnului
primar pentru a prezenta ordinea de zi a sedinţei:
Domnul primar prezintă proiectul ordinei de zi :
1.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante
de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
3. Proiect de hotărâre privind
pentru anul fiscal 2020.

indexarea impozitelor și taxelor locale

Iniţiator: primar - Coman Ion .
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
de venituri şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, la 31 decembrie 2018.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vintilă
Vodă, judeţul Buzău, pentru anul 2019.

Iniţiator: primar - Coman Ion .
6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Vintilă Vodă
prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”
Iniţiator: primar - Coman Ion .

7.Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.
Supus la vot proiectul ordinei de zi propus, a fost aprobat de cei 11
consilieri prezenţi la sedinţă.
Se intră în ordinea de zi ;
1. Se prezinta proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii
publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.16 din 23.04.2019, cu 11 voturi pentru .
2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea
documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând
domeniului public al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.17 din 23.04.2019, cu 11 voturi pentru .
3. Se prezinta proiectul de hotarare privind
taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

indexarea impozitelor și

Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.18 din 23.04.2019, cu 11 voturi pentru .
4. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuţie
al
bugetului de venituri
şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, la 31
decembrie 2018.
Domnul contabil Burlacescu Valentin prezinta contul de executie al
bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2018. Domnul consilier Draghia
Niculai intreaba care este procentul de incasare la impozite locale. Domnul contabil
spune ca aproximativ 60%, debitele de incasat fiind foarte mari.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.19 din 23.04.2019, cu 11 voturi pentru .
5. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru anul 2019.
Domnul contabil da citire adreselor nr. 34121/09.04.2019, nr.
27418/19.03.2019 şi nr.27662/20.03.2019 din partea A.J.F.P. Buzau si prezinta in
detaliu proiectul bugetului local pe anul 2019. Domnul consilier Gainusa Dumitru
spune ca datornicii mari sa fie constransi sa-si plateasca datoriile. Domnul primar
informeaza ca au fost trimise instiintari si titluri executorii si au fost puse popriri pe
salarii. De asemenea se mai solicita urgentarea intocmirii documentatiei pentru
vinderea apartamentelor din blocul de locuinte, cat si pentru apartamentul social
de la Scheiu.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.20 din 23.04.2019, cu 11 voturi pentru .

6. Se prezinta proiectul de hotarare pentru aprobarea participării comunei
Vintilă Vodă prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.21 din 23.04.2019, cu 11 voturi pentru .

7. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.
7.1. Se prezinta cererea nr.157/17.04.2019 din partea Scolii gimnaziale ,,
Tache si Ecaterina Tocilescu” prin care supune spre aprobare casarea unor obiecte
de inventar, datorită gradului de uzură avansat si scoaterea acestora din
imventarul scolii. Valoarea totala a obiectelor de inventar este de 5.722,41 lei.
Consiliul local aproba in unanimitate cele solicitate.
7.2. Se prezinta cererea domnului Brutaru Simion inregistrata sub nr.
2222/16.04.2019 prin care solicita rezilierea contractului de inchiriere pasune
nr.2083/07.05.2018, deoarece are grave probleme de sanatate si nu se mai poate
ocupa de utilizarea lui. Consiliul local este de acord in unanimitate si se face
propunerea ca suprafata de pasune din contractul reziliat sa-i fie inchiriata d-lui
Brutaru Aurel, deoarece in aceeasi tarla acesta mai utilizeaza o suprafata de teren.
7.3.Se prezinta cererea domnului Antemir Constantin, inregistrata sub
nr.2158/12.04.2019, prin care solicita custotia izlazului din punctul ,, Tulburea”.
Consiliul local aproba invoirea animalelor la pasunat pe izlaz .
7.4. Se prezinta cererea nr.2157/12.04.2019 a d-lui Tudor Grigore prin care
solicita invoirea la pasunat a unui cal in punctul Poiana. Consiliul local este de
acord in unanimitate cu cele solicitate .
7.5. Se prezinta cererea nr.2137/12.04.2019 a d-lui Tudor Victor prin care
solicita invoirea la pasunat a unui cal in punctul Poiana. Consiliul local este de
acord in unanimitate cu cele solicitate .
7.6. Se prezinta cererea nr.2049/08.04.2019 a d-lui Drenea Ion prin care
solicita invoirea la pasunat a trei capre in punctul Metalurgica. Consiliul local este
de acord in unanimitate cu cele solicitate .
7.7. Se prezinta cererea nr.2049/05.04.2019 a d-lui Petcu Constantin prin
care solicita invoirea la pasunat a doua vaci in punctul Poiana. Consiliul local este
de acord in unanimitate cu cele solicitate .
7.8. Se prezinta cererea nr.2041/05.04.2019 a d-lui Alexe Ion prin care
solicita invoirea la pasunat a doua vaci in punctul Poiana. Consiliul local este de
acord in unanimitate cu cele solicitate .
7.9. Se prezinta cererea nr.1994/03.04.2019 a d-lui Chelcan Stefan prin care
solicita invoirea la pasunat a unei vaci in punctul Poiana. Consiliul local este de
acord in unanimitate cu cele solicitate .
Ordinea de zi epuizată, şedinţa a luat sfârşit.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, LICA ELENA MONICA

Întocmit,
Secretar,
Lungu Mihaela

