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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 31.03.2009 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 invitati:
domnul Burlacescu Valentin, referent contabil si doamna Petcu Eugenia,
referent asistenta sociala.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna februarie
2009, dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este
aprobat cu 13 voturi ,,pentru", 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 Antemir Ion , presedintele de varsta, informeaza Consiliul local
ca, in conformitate cu Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, trebuie ales un nou presedinte de sedinta - propunand pe
doamna consilier Burtel Maria pentru urmatoarele trei luni: martie, aprilie,
mai 2009. Supusa la vot , propunerea a fost adoptata in unanimitate.
Doamna Burtel Maria, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr.
53/24.03.2009, 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.
Doamna Burtel Maria - 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 declararea drept ,,vacant'' a unui loc
de consilier local in Consiliul local Vintila Voda, judetul Buzau.
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
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3. Proiect de hotarare privind validarea unui consilier in Consiliul
local Vintila Voda, judetul Buzau.
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
4. Proiect de hotarare privind incheierea executiei bugetare pe anul
2008.
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul
2008;
Initiator: Petcu Constantin-primarul comunei;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului
de Functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al
primarului comunei Vintila Voda
Initiator: Constantin Petcu – primarul comunei
7. Informare cu privire la aplicarea Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
Informeaza : Petcu Eugenia – referent asistent social
8. Diverse
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Doamna Burtel Maria – presedinte de sedinta da cuvantul domnului Petcu
Constantin – primarul comunei – pentru a prezenta proiectele de hotarare
aflate pe ordinea de zi:
1. Proiectul de hotarare privind declararea drept ,, vacant'' a unui loc de
consilier local in Consiliul local Vintila Voda. Supus la vot este aprobat in
unanimitate de voturi .
2. Proiect de hotarare privind validarea domnului Draghia Neculai in
functia de consilier in Consiliul local Vintila Voda si ca membru in Comisia
pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement. Supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare domnul Draghia Neculai depune ,,Juramantul".
3.Proiect de hotarare privind incheierea executiei bugetare pe anul 2008.
Supus la vot, a fost aprobat in unanimitate.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2009.
Supus la vot a fost aprobat in unanimitate.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si
a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei
Vintila Voda. Supus la vot a fost aprobat in unanimitate in forma in care a fost
prezentat.
In continuare doamna Petcu Eugenia prezinta informarea cu privire la
aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Dupa prezentarea informarii s-au inscris la cuvant urmatorii:
2

Domnul Beceanu Eugen propune a se face o selectie cu persoanele apte de
munca pentru a fi folositi la lucrari de gospodarire si infrumusetare a comunei
si sa se initieze un proiect de hotarare pentru cei ce beneficiaza de ajutor social
si nu muncesc. De asemeni, intreaba daca veniturile proprii ale fiecarei familii
sunt luate in considerare la la acordarea ajutorului social.
Domnul Sirbescu Teofil propune ca toti cei care beneficiaza de ajutor
social si sunt apti de munca, sa fie folositi la gospodarirea si infrumusetarea
comunei.
Doamna Dragulin Simona se refera la situatia gropilor de gunoi
subliniind faptul ca cei care beneficiaza de ajutor social si sunt apti de munca
pot fi folositi la curatenia din jurul acestor gropi si pentru a urmari pe cei ce nu
duc gunoiul la groapa. Mai propune ca balastarea ulitelor sa se faca si cu forte
proprii ale localnicilor.
Doamna Petcu Eugenia informeaza Consiliul local ca toate calculele au
facute in conformitate cu prevederile legale fiind incluse toate veniturile
realizate de membrii familiei.
In continuare se supun aprobarii Consiliului local referatele , adrese si
cereri care fac obiectul aprobarii sumelor din bugetul local pe anul 2009:
• adresa ISU nr. 441/2009 prin care se solicita fonduri financiare in
bugetele proprii pentru: pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare in
anul 2009 si propuneri privind modernizarea si dezvoltarea sistemului de
instiintare – alarmare. Se aproba suma de 30000 lei.
• referat nr. 68/2009 al Scolii ,, Tache si Ecaterina Tocilescu'' Vintila Voda
prin care se solicitainlocuirea unei bucati de teava de cupru la instalatia de
incalzire. Se aproba.
• referat nr. 938/2009 al Caminului cultural Vintila Voda prin care se
solicita alocarea sumei de 50000 lei de la bugetul local pentru repararea
Caminului cultural si construirea unui grup sanitar cu 4 cabine cu fosa septica
vidanjabila. Se aproba suma de 40000 lei.
• cererea cadrelor didactice si personalului nedidactic prin care se solicita
tichete cadou pentru anul 2009. Se amana pana la rectificarea bugetului.
• referatul nr. 478/2009 prin care Scoala ,, Tache si Elena Tocilescu''
Vintila Voda solicita materiale pentru anul scolar 2009 – 2010. Se aproba.
• adresa nr. 58/2009 prin care Spitalul comunal Vintila Voda solicita
aprobarea de fonduri pentru efectuarea unor lucrari ( hidranti interiori
functionali). Se aproba.
• adresa nr. 61/2009 prin care Spitalul comunal Vintila Voda solicita
materiale necesare pentru continuarea lucrarilor la pavilionul nr. 2. Se aproba.
• adresa nr. 632/2009 prin care Inspectoratul de Politie a judetului Buzau
solicita asigurarea casieriei cu sisteme de alarma antiefractie si camere de
supraveghere video, conectate la nr. de telefon ale politistilor din localitate;
supravegherea video a cailor de acces in institutie, iar pentru scolile de pe raza
comunmei recomanda asigurarea antiefractie cu paza umana sau sisteme de
alarma omologate si certificate. Se aproba.
• adresa nr. 1026/2009 prin care Garda Nationala de Mediu face
cunoscute obligatiile ce revin autoritatilor publice cu privire la salubrizarea
localitatii, cailor de comunicatii, cursurilor de apa si , implicit, inchiderea
depozitelor de deseuri neconforme la data de 16.07.2009. Se aproba.
3

• adresa nr. 799/2009 prin care Consiliul judetean Buzau informeaza cu
privire la implementarea proiectului ,, Sistem de management integrat al
deseurilor in zona localitatilor de pe Valea Slanicului cu statia de transfer in
comuna Beceni" contract prin programul PHARE unde Consiliul local Vintila
Voda detine calitatea de partener solicitand alocarea unor sume din bugetul
local pentru executarea platformelor de colectare a deseurilor.Se aproba .
• cererea domnuluiBeceanu Eugen prin care solicita intocmirea unui plan
de gospodarire a comunei.Se aproba.
• cererea unor cetateni din catunul Gura Papei prin care se solicita
reconstruirea puntii pe cablu din catunul Gura Papii. Se aproba intocmirea
unui proiect si executarea lucrarii.
• cererea locuitorilor din satul Coca Niculesti care solicita forarea unui
put de mare adancime pentru apa potabila. Se amana din lipsa de fonduri.
• cererea doamnei Andrei Vasilica prin care se solicita un ajutor pentru
racordarea la reteaua de distributie a curentului electric. Nu se aproba.
• cererea doamnei Zavoianu Ileana si a altor locuitori din satul Vintila
Voda prin care se solicita balastarea drumului comunal de la familia Tudor
pana la ultima casa. Se aproba.
• cererea domnilor Balan Ionel , Balan Ion , Paracliseru Dumitru si
Paracliseru Oprea prin care se solicita alimentarea cu apa potabila de la
retea. Se aproba 550 ml de teava cu diametrul de 32 mm.
• cererea domnului Filop Marin care solicita 3 000 lei pentru echipa de
fotbal. Se amana pana la sedinta din aprilie cu propunerea de a se schimba
denumirea echipei.
• cererea domnului Antemir Ion prin care se solicita urmatoarele:
- dalarea santurilor din drumul judetean pana la punctul Olanita. Se aproba cu
mentiunea ca trebuie facut proiect de lucrari.
- construirea si amenajarea a trei statii de autobuz. Se aproba.
- confectionarea si amplasarea pe drumul judetean a insemnelor comunei
Vintila Voda. Se aproba .
• cererea doamnei Radoi Elena prin care se solicita bani pentru
racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice. Nu se aproba.
La urmatorul punct pe ordine de zi,, Diverse", s-au inscris la cuvant
urmatorii consilieri:
¾
Draghia Niculae – propune a se lua masuri in privinta deseurilor
menajere; propune achizitionarea de pubele; se declara de acord cu reparatiile
la pavilionul Spitalului cu mentiunea de a fi utilizat la capacitate.
Rotaru Dumitru – solicita informatii cu privire la suma ce a fost
¾
repartizata de Consiliul local pentru Parohia Coca Niculesti; daca a fost sau
nu ridicata de cineva.
¾
Beceanu Eugen – propune a se intocmi un proiect de hotarare
pentru Consiliul judetean cu privire la stabilirea unor trasee turistice si o harta
a comunei cu orientare turistica (panouri – la Zid –Ruinele cetatii ( unu la
sosea – unu la Ruine) – unul la Biserica). De asemeni mai propune sa se
stabileasca zilele comunei si sa se faca actiuni.
¾
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei – se angajeaza ca ,
in masura posibilitatilor de care dispune, sa duca la indeplinire toate
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obiectivele ce au fost propuse a fi realizate in functie de sumele prevazute si
aprobate de Consiliul local in bugetul pe anul 2009
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,

BURTEL MARIA

PINTILIE AMELIEA
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