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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30.01.2009 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 doamnul Burlacescu Valentin – referent contabil.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna decembrie
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 Strechie Doru, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr.
21/23.01.2009, 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 rectificarea bugetului local pe anul 2008;
Initiator: Petcu Constantin-primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea imprumuturilor din fondul de
rulment pentru acoperirea unor goluri de casa;
Initiator: Constantin Petcu – Primarul comunei
3. Raportul anual al Primarului comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Informeaza : Constantin Petcu – Primarul comunei
4. Raportul anual al Viceprimarului comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Informeaza : Burtel Maria - viceprimar
5. Informare privind rezolvarea scrisorilor si sesizarilor cetatenilor pe
semestrul II al anului 2008;
Informeaza : Pintilie Ameliea – secretarul comunei
6. Discutarea cererilor cetatenilor;
7. Diverse
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Domnul Petcu Constantin – primarul comunei – informeaza Consiliul
local ca pe ordinea de zi a mai fost introdus un nou proiect de hotarare privind
asocierea in scopul realizarii proiectului ,, Sistem integrat de gestionare a
deseurilor in judetul Buzau'' si constituirea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,, Eco Buzau 2009''
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Strechie Doru – presedinte de sedinta – da cuvantul domnului
primar pentru a prezenta proiectul de hotarare aflat la primul punct pe
ordinea de zi.
Supus la vot este aprobat in unanimitate in forma in care a fost prezentat.
Domnul primar Petcu Constantin da citire proiectului de hotarare aflat la
punctul 2 pe ordinea de zi.
Supus la vot a fost aprobat cu 13 voturi ,,pentru'' in forma in care a fost
prezentat.
Domnul primar Petcu Constantin prezinta proiectul de hotarare ce a fost
nou-introdus pe ordinea de zi.
Supus la vot , proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate in forma
in care a fost propus.
In continuare domnul primar Petcu Constantin prezinta raportul anual.
Nefiind obiectii, acesta a fost insusit de Consiliul local in forma in care a fost
prezentat.
Domnul consilier Strechie Doru da cuvantul doamnei viceprimar Burtel
Maria pentru a prezenta raportul anual de activitate. Acesta a fost insusit de
Consiliul local in forma in care a fost prezentat.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei – prezinta informarea
privind rezolvarea scrisorilor si sesizarilor cetatenilor comunei pe semestrul II
al anului 2008.
Domnul consilier Beceanu Eugen se refera la legea cu privire la paza
bunurilor, solicitand informatii in legatura cu persoanele care platesc aceasta
paza si in ce cuantum.
Discutarea cererilor cetatenilor:
1. Tereaca Ion solicita reinnoirea contractului de inchiriere pentru
apartamentul de la blocul de locuinte; se aproba.
2. Andrei Vasilica solicita un ajutor de urgenta pentru a-si putea racorda
casa la reteaua de distributie a energiei electrice; nu se aproba.
3. Tudor Sofia solicita inchirierea suprafetei de pasune aflata la punctul ,,
La Vana'' (Coca Antimiresti); se aproba.
4. Radoi Elena solicita ajutor de urgenta pentru racordarea casei la
reteaua de distributie a energiei electrice; nu se aproba – locuinta fiind
insalubra.
5. Stanciu Ion solicita prelungirea contractului de inchiriere a pasunii din
punctul Deleni; se amana pentru o sedinta ulterioara.
6. Cetatenii din satul Coca Niculesti solicita forarea unui put de mare
adancime in sat; se amana pana la aprobarea bugetului pe 2009.
7. Scoala generala Vintila Voda solicita instalarea de alarme si montarea
de gratii metalice la cladirile scolii din satele Niculesti si Vintila Voda; se
amana pana la aprobarea bugetului pe 2009.
8. Cetanii din catunul Gura Papii solicita reconstruirea puntii din cabluri
ce face legatura intre catun si soseaua principala; se amana pana la aprobarea
bugetului pe 2009.
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In continuare domnul Petcu Constantin da citire adresei nr. 4799105/2009
a Postului de Politie Vintila Voda prin care se recomanda ca din sumele
alocate pentru invatamant, la dezbaterea bugetului pe anul 2009, sa fie luata in
calcul si posibilitatea dotarii institutiilor de invatamant cu sisteme electronice
de alarmare montate de firme specializate; se mai recomanda a dispune ca
lampile iluminatului public sa fie amplasate si sa functioneze in imediata
apropiere a locatiilor mentionate mai sus; se amana pana la aprobarea
bugetului pe 2009.
Diverse:
1. Domnul Antemir Ion:
- se refera la deteriorarea drumului spre Coca Antimiresti propunand ca
domnul viceprimar sa se dplaseze in sat pentru a instiinta cetatenii cu privire la
desfundarea santurilor de scurgere, pamantul rezultat sa nu fie aruncat pe
drum ci in afara lui.
- propune a se da amenzi cetatenilor care se opun acestei actiuni;
2. Domnul Sirbescu Teofil:
- problema este generalizata la nivelul intregii comuni propunand ase face
un plan de actiune in acest sens pentru intrega comuna.
3. Domnul Rotaru Dumitru:
- propune balastarea drumului spre Coca Niculesti in punctul ,, Intre
Coci'';
- sa fie facuta o adunare cu cetatenii in satul Coca Niculesti.
4. Domnul Beceanu Eugen:
- propune ca cererile pentru ajutoare de urgenta sa fie depuse de catre
solicitanti la inceputul anului, inainte de aprobarea bugetului.
- propune organizarea unei adunari cetatenesti in satul Sarbesti pentru a
se lamuri unele probleme ridicate de cetatenii din acest sat.
Domnul Petcu Constantin da raspuns intrebarilor puse de domnii
consilieri
angajandu-se sa se
preocupe indeaproape de rezolvarea
problemelor ridicate. In continuare se refera la interzicerea extragerii de
balast din albia paraului Slanic prin instalarea de indicatoare la fiecare intrare
spre albie.
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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