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Nr. 5654 din 30.10.2019

Proces

verbal,

Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Vintilă
Vodă, judeţul Buzău, din data de 29.10.2019 . Şedinţa a fost convocată în
baza Dispoziţiei primarului cu nr.116/23.10.2019. 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 general al
comunei, dl. Burlacescu Valentin- contabil si d-na Caloean Gina Adriana –
inspector impozite si taxe locale.
Secretarul general al 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
extraordinare din data de 11.10.2019. Procesul verbal a fost aprobat cu 11
voturi pentru, -- impotrivă si -- abtineri. După care se dă cuvântul domnului
primar pentru a prezenta ordinea de zi a sedinţei:
Domnul primar prezintă proiectul ordinei de zi :
1. Prezentarea procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului local Vintilă Vodă, din data de 11 OCTOMBRIE 2019;
Prezintă – d-na Lungu Mihaela – secretar general al comunei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii
şi a numărului de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Iniţiator – primar – COMAN ION
3. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri şi modificarea
Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Buzău 2008”, la care comuna Vintilă Vodă este membru asociat.
Iniţiator – primar – COMAN ION
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Iniţiator – primar – COMAN ION
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaţi – faza P.T.D.E. pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE

CĂMIN CULTURAL SAT NICULEŞTI, COMUNA VINTILĂ VODĂ, JUDEŢUL
BUZĂU”.
Iniţiator – primar – COMAN ION
6. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale
restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Vintilă Vodă,
judeţul Buzău.
Iniţiator – primar – COMAN ION
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de
utilizare a microbuzului de transport şcolar din patrimonial U.A.T. comuna
Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Iniţiator – primar – COMAN ION
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pe trim.
III anul 2019.
Iniţiator – primar – COMAN ION
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Iniţiator – primar – COMAN ION
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019, a sumei de
120.000 lei din excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar
la 31.12.2018, pentru secţiunea dezvoltare.
Iniţiator – primar – COMAN ION
11. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.
Se propune
suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect
hotarâre, care nu suportă amănare pană la şedinţa ordinară următoare .

de

12. Proiect de hotărâre privind
aprobarea
investiției ,,Modernizare
drumuri de interes local în comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău” și a valorii
estimate
Iniţiator – primar – COMAN ION
Supus la vot proiectul ordinii 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 aprobarea organigramei,
statului de funcţii şi a numărului de personal ale 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.44 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri şi
modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Vintilă Vodă este membru
asociat.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.45 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
3. Se prezinta proiectul de hotarare privind
însuşirea şi aprobarea
documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând
domeniului privat al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.

Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.46 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
4. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi – faza P.T.D.E. pentru obiectivul de investitii ,,
MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT NICULEŞTI, COMUNA VINTILĂ VODĂ,
JUDEŢUL BUZĂU”.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.47 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru.
5. Se prezinta proiectul de hotarare privind instituirea unor facilităţi
fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului
local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei
Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Doamna Caloean Gina Adriana-inspector impozite si taxe locale prezinta
procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante
la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local. Domnul Consilier Gainusa
Dumitru propune notificarea tuturor contribuabililor care ar putea beneficia de
instituirea facilitatilor fiscale . D-na Caloean Gina raspunde ca se vor face atat
notificari cat si anunturi publice.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.48 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
6. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului
privind modul de utilizare a microbuzului de transport şcolar din patrimonial
U.A.T. comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Doamna Caloean Gina Adriana
prezinta, in calitate de manager de
transport,
Regulamentul privind modul de utilizare a microbuzului de
transport şcolar din patrimonial U.A.T. comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.49 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
7. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuţie
al bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, judeţul
Buzău, pe trim. III anul 2019.
Domnul contabil Burlacescu Valentin, prezinta detaliat contul de executie al
bugetului de venituri si cheltuieli, aferent trim. III anul 2019.
Domnul consilier Gainusa Dumitru intreaba care este gradul de colectare a
veniturilor.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.50 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
8. Se prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Vintilă Vodă, judeţul
Buzău.
Domnul contabil Burlacescu Valentin, prezinta art.20 alin.(3) din O.G.
nr.12/2019, care prevede : ,,Suma prevăzută în anexa nr. 4, la poziţia nr. 3226 „Sume rezervate“, se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul
judeţelor, prin hotărâre a Guvernului, în baza solicitărilor depuse de acestea, cu
prioritate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare a bugetelor locale”.
Avănd in vedere ca la sectiunea functionare nu este nevoie de bani, sumele
repartizate pot fi utilizate la sectiunea dezvoltare pentru achizitionarea unei masini
de gunoi, dar si pentru instalarea catalogului electronic scolar, in scoala din
comuna Vintila Voda. Domnul consilier Gainusa Dumitru spune ca masina de
gunoi ar fi bine sa fie cu senzori, pentru a putea fi utilizata mai usor.

Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.51 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
9. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării în anul
2019, a sumei de 120.000 lei din excedentul bugetar rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar la 31.12.2018, pentru secţiunea dezvoltare.
Domnul contabil Burlacescu Valentin spune ca suma de 120.000 lei din
excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2018, se va
utiliza pentru achitarea lucrarilor de executie din cadrul proiectului ,, Modernizare
drumuri locale in comuna Vintila Voda, judetul Buzau’’, in cadrul caruia au fost
asfaltati 750 m de drumuri satesti, proiect finantat prin F.A.D.R.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.52 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
10. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea investiției
,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Vintilă Vodă, judeţul
Buzău” și a valorii estimate.
Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat, consiliul local a adoptat
hotărârea nr.53 din 29.10.2019, cu 11 voturi pentru .
11. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.
11.1. Se prezinta cererea domnului Raghina Stelian Ionut , înregistrata sub
nr.5193/08.10.2019, prin care solicita aprobarea concesionarii sau inchirierii unei
suprafete de teren de 300 mp in punctul Schei-langa pod. Consiliul local este de
acord cu inchirierea sau concesionarea terenului, cu respectarea legislatiei in
vigoare, respectiv prin organizarea de licitatie publica.
11.2. Se prezinta referatul de necesitate nr.5554/29.10.2019, intocmit de
viceprimarul comunei Vintila Voda, prin care solicita aprobarea achizitionarii unui
nr. de 300 bucati de europubele din plastic de 120 l, necesare pentru colectarea
deseurilor menajere de la populatie. Domnii consilieri aproba cu unanimitate cele
solicitate.
Dl primar prezinta documentatia intocmita de Scoala Gimnaziala ,, Tache si
Ecaterina Tocilescu” Vintila Voda, întocmită pentru obtinerea autorizatiei de
incendiu.
Ordinea de zi epuizată, şedinţa a luat sfârşit.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, GĂINUŞĂ DUMITRU

Întocmit,
Secretar general UAT,
Lungu Mihaela

