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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 26.02.2009 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, iar ca invitat domnul
Blidaru Dumitru – Sef Post Politie Vintila Voda.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna ianuarie
2009, 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.
41/19.02.2009, 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.
Informare privind activitatea Postului de Politie Vintila
Voda,judetul Buzau, in perioada 01.01.2008 – 23.02.2009.
Informeaza: Ag. sef Blidaru Dumitru – sef Post Politie.
2. Discutarea cererilor cetatenilor;
3. Diverse
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Strechie Doru – presedinte de sedinta da cuvantul domnului ag.
sef. Blidaru Dumitru pentru a prezenta informarea privind activitatea Postului
de Politie Vintila Voda.
Dupa prezentarea informarii s-au inscris la cuvant urmatorii:
Beceanu Eugen – consilier : se refera la aplicarea Legii nr.
333/2003 privind paza bunurilor, intreband cine intocmeste planul de paza si
cine urmareste efectuarea serviciului cu privire la paza bunurilor cetatenilor
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pe raza comunei; propune dezbateri publice pe sate deoarece sunt si cetateni
care nu pot achita aceasta suma din cauza veniturilor mici.
Petcu Constantin – primarul comunei : informeaza Consiliul local
despre prevederile Legii nr. 333/2003.
La punctul 2 al ordinii de zi au fost discutate urmatoarele cereri:
Cadrele didactice de la Scoala generala Vintila Voda solicita tichete
cadou – se amana pana la aprobarea bugetului local;
Referat necesitate Scoala generala Vintila Voda – se amana pana la
aprobarea bugetului local;
Radoi Elena solicita ajutor de urgenta – nu se aproba (locuinta
insalubra);
Referat de necesitate Spitalul Vintila Voda – se amana pana la
aprobarea bugetului local pe anul 2009;
Adresa ISU Buzau – se solicita fonduri pentru pregatirea si desfasurarea
actiunilor de evacuare in anul 2009; propuneri privind modernizarea si
dezvoltarea sistemului de instiintare – alarmare – se amana pana la aprobarea
bugetului local;
Adresa Spitalului VINTILA VODA prin care se solicita fonduri pentru
hidranti interiori - se amina pina la aprobarea bugetului local;
Diverse:
1.
Domnul Blidaru Dumitru – Seful Postului de Politie Vintila Voda
solicita suplimentarea cotei de benzina prin contract de comodat cu cantitatea
de 50 litri/luna. Se supune la vot propunerea de catre presedintele de sedinta se aproba in unanimitate de voturi;
2.
Domnul Sirbescu Teofil propune a se avea in vedere intretinerea si
paza statiilor de autobuz;
3.
Domnul Beceanu Eugen propune a se lua masuri cu iluminatul la
Caminul cultural si curatenia din jurul lui in zilele in care are loc discoteca;
intreaba daca s-a facut adresa la Autoritate rutiera privind programul de
circulatie al autobuzelor si microbuzelor; propune ca un exemplar din
materialele ce vor fi dezbatute la sedintele Consiliului local sa intre in posesia
sa inainte de sedinta;
4.
Domnul Antemir Ion propune: a se face insemnele comunei la
intrarea si iesirea din localitate;-amenajarea statiilor de autobuz din satele
Podu Muncii si Niculesti.
5.
Domnul primar,Petcu Constantin informeaza Consiliul local ca, in
limita fondurilor ce vor fi disponibile la nivelul comunei, se vor face eforturi
pentru rezolvarea unei bune parti din problemele cu care se confrunta
localitatea.
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,

2

STRECHIE DORU

PINTILIE AMELIEA

3

