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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 15.04.2009 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 , doamna Petcu Eugenia –
referent asistenta sociala si domnul Stanescu Eugeniu – manager la Spitalul
comunal Vintila Voda.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna martie 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.
Doamna Burtel Maria, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr.
70/08.04.2009, 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 stabilirea taxelor de pasunat, a
suprafetelor de faneata si a taxelor de gloaba pe anul 2009;
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul
local pentru executarea unor lucrari edilitar gospodaresti .
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de acordare a
ajutorului social beneficiarilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat.
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
4. Repartizarea suprafetelor de pasune, proprietatea Consiliului
local Vintila Voda, pentru organizarea stanilor pe raza comunei Vintila
Voda in anul 2009;
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5.

Informare privind activitatea Spitalului comunal Vintila

Voda;
Informeaza – Stanescu Eugeniu – manager spital
6. Discutarea cererilor cetatenilor
7. 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. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat, a suprafetelor
de faneata si a taxelor de gloaba pe anul 2009.
2. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local
pentru executarea unor lucrari edilitar gospodaresti.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutorului
social beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Dupa prezentarea proiectelor de hotarari s-au inscris la cuvant urmatorii:
¾
Doamna Dragulin Simona – arata ca islazurile nu au fost
intretinute in anii anteriori , propunand ca in contractul care se incheie cu
responsabilul de pasune sa fie mentionata obligativitatea curatarii de
maracini . Face mentiunea ca islazul comunal din punctul Campulungeanca
(Iordachioaia) este cel mai prost intretinut, din toata suprafata ramanad doar
35 ha bune de pasunat din totalul de 75 ha.
¾
Domnul Beceanu Eugen – propune a se revizui contractele de
inchiriere a pasunilor deja incheiate.
Consiliul local a hotarat schimbarea categoriei islazului din punctul
Campulungenca si Iordachioaia de la categoria a II a la categoria a III a. De
asemeni s-a mai hotarat a nu se mai aduce pe islazurile comunei Vintila Voda
oi din alte comune.
Supus la vot de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare
privind stabilirea taxelor de pasunat, a suprafetelor de faneata si a taxelor de
gloaba pe anul 2009 a fost aprobat in unanimitate de voturi.
Proiectul de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local pentru
executarea unor lucrari edilitar gospodaresti a fost supus, de catre
presedintele de sedinta, la vot si a fost aprobat in unanimitate de voturi in
forma in care a fost prezentat.
¾
Domnul primar Petcu Constantin da citire tabelelor cu persoanele
beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, tabelului cu persoanele beneficiare de ajutor social care vor efectua
lunar ore de munca in actiuni sau lucrari de interes local.
¾
Doamna Draguluin Simona – beneficiarii de de ajutor social care
trebuie sa efectueze lunar ore de munca in actiuni sau lucrari de interes local
sa fie folositi la curatenia din comuna si la curatenia din jurul gropilor de
gunoi. De asemeni sustine ideea ca fiecare cetatean al comunei sa-si faca
curatenie in fata proprietatii.
In continuare presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
privind criteriile de acordare a ajutorului social beneficiarilor Legii 416/2001
care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru''.
La punctul 4 de pe ordinea de zi privind repartizarea pasunilor si
organizarea stanilor pe teritoriul comunei Vintila Voda , Consiliul local a
aprobat conform cererilor constituirea urmatoarelor stani:
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La urmatorul punct pe ordinea de zi doamna Burtel Maria, presedinte de
sedinta, da cuvantul domnului Stanescu Eugeniu Dumitru pentru a prezenta
informarea cu privire la activitatea Spitalului comunal Vintila Voda.
Consiliul local a hotarat sa se deplaseze la fata locului pentru a se
verifica stadiul lucrarilor efectuate pana in prezent.
CERERI
- in punctul Campulungeanca in baza cererilor domnilor Mocleasa Vasile
si Mocleasa Costica a fost aprobata pasunea pentru ovine cu conditia ca ,
contractul sa se incheie pe numele domnului Dragulin Mugurel.
- in punctul Deleni in baza cererilor domnilor Stanciu Ion, Rotaru Dumitru,
Baciu Stefan si a altor cetateni din satul Coca Niculesti a fost aprobata
constituirea stanii, contractul de inchiriere fiind pe numele domnului Stanciu
Ion.
Se mentioneaza faptul ca domnii Brutaru Simion, Raghina Coriolan,
Tesileanu Marcel , care au contracte pe o perioada de 5 ani, raman valabile.
- Sandru Gheorghe solicita pasune pentru vaci in punctul
Campulungeanca – se aproba;
- Lungu Gheorghe solicita pasune pentru vaci in punctul Tulburea – se
aproba;
- Ungureanu Daniel Dumitru solicita pasune pentru vaci in punctele 5,5
ha in punctul Barascu si 5,1 ha. in punctul Berechet – se aproba;
- Voicila Gheorghe solicita pasunea de la Bazine Spital – se aproba
pentru cosit , nu pentru pasunat;
- Iacob Dumitru solicita pasune pentru 3 bovine in punctul Poiana – se
aproba;
- Matei Anica, Alexe Ion, Musat Mihai, Morarescu Florin, Turloi Elena,
Tudor Grigore, Buturuga Constantin solicita pasune pentru animale in
punctul Poiana – se aproba;
- Antemir Ion solicita 2 ha. pasune in punctul Putul Sec pentru 4 bovine –
se aproba;
- Constantinescu Adrian solicita 10 ha faneata in punctul Deleni – pentru
coasa – s-a aprobat suprafata de 3 ha. De asemeni solicita suprafata de 2 ha.
in punctul Alunis si 0.25 ha. in punctul Fundul Cocii – se aproba.
- Tudor Grigore solicita un ajutor de urgenta. Se aproba suma de 1500
lei.
- cetatenii din catunul Raghinari solicita balastarea drumului din drumul
judetean pana la Serban Ion – se aproba in limita fondurilor existente.
- cetatenii din satul Petrachesti (la Raureanu) solicita teava pentru
aductiunea de apa – se aproba.
- Neaga Maria solicita aprobarea unor imbunatatiri la apartamentul
inchiriat de la Primaria Vintila Voda – se aproba.
- salariatii Primariei Vintila Voda solicita acordarea de tichete cadou – se
aproba.
DIVERSE
S-au inscris la cuvant urmatorii consilieri:
1.
Rotaru Dumitru – propune inchiderea unor drumuri
laturalnicedepe suprafetele de faneata din punctul Deleni, ramanand activ
numai drumul principal.
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2.
Draghia Nicolae – propune ca sa se respecte o ordine de
prioritati in efectuarea lucrarilor de interes obstesc. De asemeni intreaba daca
pentru lucrarile ce se executa la Caminul cultural exista intocmit deviz
deoarece in lege se prevede ca toate lucrarile publice sa se execute in baza
unui deviz.
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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