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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 29.12.2008 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 invitat la sedinta
participa doamna Burlacescu Valentin – referent contabil.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna noiembrie
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 consilier Antemir Ion, presedinte de varsta, propune pe domnul
consilier Strechie Doru in functia de presedinte de sedinta pentru o perioada
de 3 luni: decembrie 2008, ianuarie, februarie 2009. Supusa la vot propunerea
domnului Antemir Ion a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Strechie Doru, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr.
210/22.12.2008, 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 Strechie Doru - 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 alegerea presedintelui de sedinta;
Initiator: Petcu Constantin-primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind majorarea taxei de intrare si masuri de
asigurare a ordinii la discoteca Vintila Voda;
Initiator: Constantin Petcu – Primarul comunei
3. Proiect de hotarare privind acordarea premiilor anuale pentru
personalul din aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2008;
Initiator : Constantin Petcu – Primarul comunei
4. Informare privind activitatea desfasurata pe linie de stare civila ;
Informeaza : Petcu Liliana - Referent
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5. Informare privind completarea si tinerea la zi a Registrului agricol;
Informeaza : Iamandi Cecilia – Referent
6. Rapoartele anuale ale consilierilor locali;
7. Discutarea cererilor cetatenilor;
8. Diverse
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Primar Petcu Constantin da citire proiectului de hotarare privind
majorarea taxei de intrare si masuri de asigurare a ordinii publice la
Discoteca Vintila Voda.
Domnul Becea nu Eugen s-a inscris la cuvant propunand luarea de masuri
pentru asigurarea curateniei in jurul Caminului cultural dupa organizarea
discotecii si pentru asigurarea iluminarii corespunzatoare a spatiului din jurul
Caminului prin instalarea de noi lampi pe intregul perimetru.
Supus la vot proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi ,,pentru'' in
forma in care a fost prezentat.
In continuare se da cuvantul domnului Petcu Constantin pentru a prezenta
proiectul de hotarare aflat la punctul 3 al ordinii de zi.
Supus la vot , proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitater de
voturi, in forma in care a fost prezentat.
In continuare se trece la punctul 4 al ordinii de zi . Doamna Petcu Liliana
prezinta informarea privind activitatea de sfasurata pe linie de stare civila pe
anul 2008.
Domnul consilier Strechie Doru se refera la faptul ca numarul nasterilor ,
la nivel de comuna, este in scadere.
La punctul 5 al ordinii de zi doamna Iamandi Cecilia prezinta informarea
privind completarea si tinerea la zi a registrului agricol.
Domnul Strechie Doru – presedinte de sedinta – da cuvantul fiecarui
consilier in parte, pentru a-si prezenta raportul de activitate pe anul 2008.
Domnul primar Petcu Constantin da citire adresei Consiliului judetean
Buzau cu privire la intocmirea noului P.U.G. si a eliberarii autorizatiilor de
constructie. Domnii consilieri Raghina Gheorghe si Strechie Doru propun a se
face extinderi ale intravilanului in noul Plan ce va fi realizat pentru a se putea
elibera autorizatii de construire a noi locuinte.
Craciun Viorica solicita concesionarea a 500 mp teren in satul Niculesti.
Se aproba.
Briceag Elena Veronica – solicita teren din proprietatea Primariei pentru
construirea unei locuinte. Se aproba.
Antemir Ion solicita dalarea santului aferent drumului care urca de la
Uscator spre Coca Antimiresti. Se amana pana la intocmirea bugetului pe
2009. De asemeni propunme amenajarea drumului de la Niculesti la Coca
Niculesti.
Domnul consilier Beceanu Eugen da citire unei cereri prin care propune
intocmirea unui plan de gospodarire si infrumusetare a satelor comunei pentru
anul 2009. Se va avea in vedere la intocmirea bugetului pe anul 2009.
Ionita Mihai solicita un ajutor de urgenta. Se aproba.
La ultimul punct pe ordinea de zi , doamna Nita Leontina pune problema
inlocuirii becurilor arse la iluminatul public pe ulita din satul Niculesti
deoarece pe timp de noapte nu se poate circula. Se vor lua masuri de inlocuire.
De asemani se refera la numitul Diaconu Stefan care nu este prins la plata
2

ajutorului social deoarece este bolnav , avand ciroza. Se va prezenta cu actele
necesare in vederea intocmirii dosarului de ajutor social.
Rotaru Dumitru reclama pe Neaga Ioana pentru construirea unui put
absorbant langa bucataria sa. De asemeni aceasta permite accesul liber al
cainilor si pisicilor in magazinul alimentar pe care il detine.
Stefanica Gheorghe propune terminarea lucrarii la podetul din cadre de
beton armat de la Niculesti prin instalarea unei balustrade care sa previna
caderea pietonilor de pe podet. Domnul Petcu Constantin subliniaza faptul ca
nu a fost platita intrega contravaloare a lucrarii aceasta urmand a fi facuta la
finalizarea lucrarii.
Stanescu Simina intreaba cand se vor monta gratii la geamurile scolilor .
Domnul Primar informeaza Consiliul local ca a fost achizitionat un
generator de curent alternativ , in suma de 4900 lei pentru completarea
echipamentelor cerute la situatii de urgenta.
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,

STRECHIE DORU

PINTILIE AMELIEA
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