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Nr. 3357 din 28.06.2019

Proces

verbal,

Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Vintilă
Vodă, judeţul Buzău, din data de 27.06.2019 . Şedinţa a fost convocată în
baza dispoziţiei primarului cu nr.69/21.06.2019. La şedinţă au participat 10
consilieri locali din totalul de 11 consilieri în funcţie şi delegatul sătesc
Cocoş Victor, delegat sătesc al satului Bodineşti. Absent motivat a fost
domnul consilier Gainusa Dumitru.
La şedinţă au participat : domnul Coman Ion - primarul comunei
Vintilă Vodă, judeţul Buzău si doamna Lungu Mihaela - secretar al comunei.
Secretarul comunei informează consiliul local că şedinţa se poate
desfăşura legal, fiind prezenţi 10 consilieri locali din totalul de 11 consilieri
în funcţie şi supune aprobarii procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
23.04.2019. Procesul verbal a fost aprobat de cei 10 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 ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de
stemă a comunei Vintilă Vodă, județul Buzău
Iniţiator: primar - Coman Ion .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de
terenuri între comuna Vintilă Vodă şi domnul Brutaru Aurel
Iniţiator: primar - Coman Ion .
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii de excelenţă elevilor
Şcolii gimnaziale ,, Tache şi Ecaterina Tocilescu” Vintilă Vodă pentru
rezultatele obținute la Olimpiadele şcolare

Iniţiator: primar - Coman Ion .
5.Proiect de hotărâre privind completarea ,, Programului anual de achiziții
publice al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, pentru anul 2019”.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
6.Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.

Se propune
suplimentarea ordinii de zi cu încă patru proiecte
hotarâre, care nu suportă amănare pană la şedinţa ordinară următoare .

de

7. Proiect de hotarare privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
reactulizati pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE, MODERNIZARE SI
DOTARE CENTRU DE PERMANENȚĂ” in vederea derulării acestuia prin
Programul National de Dezvoltare Locala.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
8. Proiect de hotarare privind înfiinţarea şi organizarea serviciului
,,CONSILIUL LOCAL VINTILĂ VODĂ – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu
public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei VINTILĂ VODĂ, judeţul
Buzău.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
9. Proiect de hotarare privind aprobarea compensării chiriei datorate cu
contravaloarea investiţiilor efectuate la spaţiile închiriate de către S.C. Varen
Beleuchtung S.R.L.
Iniţiator: primar - Coman Ion .
10. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de bază pentru
închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău
Iniţiator: primar - Coman Ion .
Supus la vot proiectul ordinii de zi propus, a fost aprobat de cei 10
consilieri prezenţi la sedinţă.

Se intră în ordinea de zi ;
1. Se prezinta proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
Domnii consilieri propun ca, pentru urmatoarele 3 luni, respectiv iulie,
august si septembrie 2019, presedinte de sedinta sa fie domnul Gegea Mihai
Ciprian. Consiliul local este de acord cu propunerea facuta.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.22 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .
2. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea efectuării unui
schimb de terenuri între comuna Vintilă Vodă şi domnul Brutaru Aurel
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.23 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .
3. Se prezinta proiectul de hotarare privind acordarea unor premii de
excelenţă elevilor Şcolii gimnaziale ,, Tache şi Ecaterina Tocilescu” Vintilă
Vodă pentru rezultatele obținute la Olimpiadele şcolare
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.24 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .

4. Se prezinta proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale a
proiectului de stemă a comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.25 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .

5. Se prezinta proiectul de hotarare privind completarea ,, Programului
anual de achiziții publice al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, pentru anul
2019,,
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.26 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .
6. Se prezinta proiectul de hotarare privind: aprobarea indicatorilor
tehnico-economici reactulizati pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE,
MODERNIZARE SI DOTARE CENTRU DE PERMANENȚĂ” in vederea derulării
acestuia prin Programul National de Dezvoltare Locala.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.27 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .
7. Se prezinta proiectul de hotarare privind înfiinţarea şi organizarea
serviciului ,,CONSILIUL LOCAL VINTILĂ VODĂ – SERVICIUL SALUBRIZARE”,
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat
şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei VINTILĂ VODĂ, judeţul
Buzău.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.28 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .
8. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea compensării chiriei
datorate cu contravaloarea investiţiilor efectuate la spaţiile închiriate de către
S.C. Varen Beleuchtung S.R.L.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.29 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .
9. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor de bază
pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.30 din 27.06.2019, cu 10 voturi pentru .

10. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.
10.1. Se prezinta cererea doamnei Cata Rozica inregistrata sub
nr.3240/20.06.2019 prin care solicita un ajutor constand in bani sau materiale de
constructie necesare construirii a doua camere, deoarece in anul 2017 locuinta i-a
fost distrusa in totalitate de un incendiu. Consiliul local aproba un ajutor constand
in materiale de constructie (tigla, tamplarie etc.), cat si lucrari cu buldoexcavatorul
din dotarea primariei.
10.2. Se perezinta cererea doamnei consilier Nita Leontina inregistrata sub
nr.3298/25.06.2019 prin care solicita in numele tuturor locuitorilor de pe ulita
Potecii din satul Niculesti, refacerea santurilor de captare a apei pluviale de pe
versantul Poteca spre Raul Slanic. Consiliul local aproba deplasarea la fata locului,
constatarea si remedierea situatiei .
10.3.Se prezinta cererea doamnei Lacatus Iulia Maria inregistrata sub
nr.2692/14.05.2019 prin care solicita un ajutor de inmormantare pentru sotul sau
Lacatus Ion. Consiliul local solicita sa prezinte certificatul de deces in original

pentru a se constata daca a mai primit ajutor de inmormantare, iar daca nu a
primit se aproba suma de 500 lei.
10.4. Se prezinta cererea domnului Tudor Victor, inregistrata sub
nr.2878/24.05.2019, prin care solicita un ajutor financiar de urgenta pentru
racordarea locuintei la reteaua electrica. Consiliul local nu este de acord cu cele
solicitate .
10.5. Se prezinta cererea d-lui Ghioca Vasile inregistrata sub
nr.2557/06.05.2019 prin care solicita invoirea a 2 bovine pentru pasunat in
punctul Putul Sec. Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele solicitate .
10.6. Se prezinta cererea domnului Morarescu Florin inregistrata sub
nr.2453/02.05.2019 prin care solicita invoirea pentru pasunat a 20 bovine.
Consiliul local aproba cele solicitate.
10.7. Se prezinta cererea domnului Craciunica Ionut Florin inregistrata sub
nr.2456/02.05.2019 prin care solicita invoirea la pasunat a 2 capre si 1 bovina.
Consiliul local aproba cele solicitate.
10.8. Se prezinta cererea doamnei Morarescu Maria inregistrata sub
nr.2454/02.05.2019 prin care solicita invoirea la pasunat a doua bovine. Consiliul
local aproba cele solicitate.
10.9. Se prezinta cererea unui grup de cetateni din satul Sârbesti inregistrata
sub nr.2558/06.05.2019 prin care solicita izlaz in punctul Stupini pentru a pasuna
aproximativ 22 de capre. Consiliul local aproba in unanimitate cele solicitate .
10.10. se prezinta cererea d-lui Salomia Gheorghe inregistrata sub
nr.3116/10.06.2019, prin care solicita un ajutor de inmormantare pentru mama sa
Salomia Eliza. Consiliul local solicita sa prezinte certificatul de deces in original
pentru a se constata daca a mai primit ajutor de inmormantare, iar daca nu a
primit se aproba suma de 500 lei.

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

