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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 18 mai 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 Burlacescu Valentin, referent contabil .
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna aprilie 2009,
dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este aprobat
in unanimitate de voturi, cu observatia facuta de domnul consilier Draghia
Nicolai, deoarece nu a fost prinsa mentiunea ,, ca pentru orice lucrare edilitar
gospodareasca '' , conform legislatiei trebuie intocmit un plan de lucrari.
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.
87/08.05.2009, 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.
In continuare 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
2009;
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind majorarea taxelor pentru lucrarile
xerox;
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriilor la blocul de
locuinte, proprietatea Primariei Vintila Voda;
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei;
4.Proiect de hotarare privind completarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vintila Voda, judetul
Buzau;
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei
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5. Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului
FEADR ,, Reabilitarea si imbunatatirea drumurilor locale, infiintare
sistem alimentare cu apa, a gradinitei pentru copii, conservarea si
promovarea patrimoniului cultural local''.
Initiator: Petcu Constantin – primarul comunei
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 rectificarea bugetului local pe anul 2009;
Supus la vot de presedintele de sedinta a fost aprobat in unanimitate de
voturi.
2.Proiect de hotarare privind majorarea taxelor pentru lucrarile xerox;
Supus la vot de presedintele de sedinta a fost aprobat cu 12 voturi ,,
pentru'' si 1 vot ,,impotriva'' al domnului consilier Beceanu Eugen –
mentionand ca sunt prea mari.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriilor la blocul de locuinte,
proprietatea Primariei Vintila Voda;
Domnul Draghia Nicolai intreaba daca calculele pentru stabilirea chiriei la
bloc au fost aplicate conform ratei inflatiei.
Supus la vot de presedintele de sedinta a fost aprobat in unanimitate de
voturi.
4. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Vintila Voda;
Supus la vot de presedintele de sedinta a fost aprobat in unanimitate de
voturi.
5. Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului FEADR ,,
Reabilitarea si imbunatatirea drumurilor locale, infiintare sistem alimentare cu
apa, a gradinitei pentru copii, conservarea si promovarea patrimoniului
cultural local''.
Domnul Draghia Nicolai cere explicatii pe marginea proiectului de
hotarare cu privire la obiectivele cuprinse in acest proiect.
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei- informeaza consiliul local
ca acest proiect cuprinde :construirea unei gradinite pentru copii in satul
Niculesti, reabilitare drum comunal –580 ml din DJ 203 K – Olanita, reabilitare
drum comunal DC 98 – 4,5 km.
Supus la vot de presedintele de sedinta este aprobat cu unanimitate de
voturi.
In continuare domnul Petcu Constantin da citire contestatiei domnului
Constantinescu Adrian, care se declara nemultumit de faptul ca in sedinta
ordinara din luna aprilie 2009 i s-a aprobat doar suprafata de 3 ha faneata in
punctul Deleni, in loc de 10 ha cat a solicitat in cerere.
Dupa prezentarea contestatiei s-au inscris la cuvant urmatorii:
1. Domnul Beceanu Eugen informeaza consiliul local ca la stana din
punctul Deleni au fost aduse oi si din alte comune, primaria avand obligatia sa
verifice situatia islazurilor din comuna, ca cei ce au contract sa le si intretina.
Deasemeni, mai intreaba daca sunt inchiriate toate pasunile primariei,
deoarece unele sunt pline de maracini (islazul de la Coca
Antimiresti).Propune a se face un calcul cate oi sunt in comuna si ce
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suprafata de faneata este, deoarece primaria trebuie sa incurajeze crescatorii
de animale.
2.Domnul Raghina Gheorghe propune a se anula cererea domnului
Stanciu Ion aprobata in sedinta anterioara si a se repartiza suprafata de
faneata din punctul Deleni pentru coasa domnului Constantinescu Adrian.
Mai informeaza consiliul local ca in conformitate cu legislatia actuala nu
trebuie schimbata categoria de folosinta a terenului.
Consiliul local a hotarat ca in viitor suprafata de teren din punctul Deleni
sa ramana faneata pentru coasa si a se repartiza domnului Constantinescu
Adrian in situatia cand nu sunt si alte soilicitari din partea cetatenilor, iar daca
sunt i se va aproba numai suprafata de 10 ha in anul 2010.
Se trece la discutarea cererilor cetatenilor.
1.Domnul Horhocea Ion solicita recoltarea ierbii din curtea scolii Scheiu.
Se aproba pentru coasa iarba din curtea scolii si din incinta monumentului.
2. Scoala Vintila Voda solicita 2500lei pentru achizitionarea de carti
pentru premieri.
3.Cetatenii din punctul Sarbesti (Lungu Valentin, Bicoiu Constantin,
Draghia Toader, Antemir Stefan, Antemir Ion si Marinescu Simion) solicita
islazul din punctul Tulburea.
4. Strechie V. Gheorghe solicita 1 ha pasune in punctul Deleni. Nu se
aproba.
5.Cetatenii din Niculesti solicita pasunea din punctul Ceair. Se aproba
conform tabelului.
6. Caloian Gheorghe solicita 0,50 ha pasune in punctul Verneasca. Se
aproba.
7. Cetatenii din catunele Raghinari si Lunca solicita pasune in punctul
Stupini. Se aproba conform tabelului.
8. Budan Gheorghita solicita pasune in punctul Poiana. Se aproba.
9. Enica Ion solicita pasune in punctul Putul Sec. Se aproba.
10.Enisor Toma solicita pasune in punctul Putul Sec. Se aproba.
11.Ghioca Vasile solicita pasune in punctul Putul Sec. Se aproba.
12.Enisor Ionel solicita pasune in punctul Poiana. Se aproba.
13. Morarescu Toader solicita pasune la Poiana. Se aproba.
14. Rotaru Stan solicita pasune in punctul Colnici. Se aproba.
15.Cetatenii din satul Sarbesti solicita pasune pentru capre in punctul
Fundatica, Stupini si Izvorul Papei. Se aproba.
16.Draghia Constantin solicita reperarea gardului de la drum. Se aproba
cu conditia sa nu iasa din aliniament si sa nu inchida fantana publica.Se
abtine domnul Beceanu Eugen.
17.Biblioteca Judeteana solicita introducerea de servicii moderne ( gen
internet) pentru utilizatorii comunitatii si asigurarea spatiului necesar pentru
organizarea si functionarea centrului de internet pentru public.
Consiliul local a aprobat mutarea in alt spatiu, dar nu sunt de acord cu
instalarea internetului.Supusa la vot, propunerea a fost respinsa cu 2 voturi
,,pentru'' ( Beceanu Eugen si Draghia Nicolai), 10 voturi ,,impotriva'' , 1
abtinere (Antemir Ion) .
Se trece la punctul ,,Diverse''.
1. Domnul Beceanu Eugen propune amenajarea unor statii de autobuz,
stabilirea a 2 trasee turistice si marcarea acestora. iar ,,Zilele comunei'' sa fie
sarbatorite pe 4 octombrie in ,,Ceair'' (langa Ocolul silvic).
Deasemeni, propune a se acorda diplome de Cetatean de Onoare celor
ce au peste 50 de ani de casnicie si persoanelor peste 100 de ani si
aprobarea Regulamentului de organizare in sedinta din luna iunie 2009.
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2.Domnul Draghia Nicolai intreaba cand va fi data in folosinta statia de
transfer de la Beceni.
3.Domnul Petcu Constantin informeaza consiliul local ca pentru
desfasurarea sarbatorii ,,Zilele comunei'' in punctul ,,Ceair'' , trebuie sa se
vada mai intai daca este posibila alimentarea cu curent electric.
Constatand ca au fost dezbatute toate problemele de pe ordinea de zi
declar inchise lucrarile acestei sedinte.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

BURTEL MARIA

PINTILIE AMELIEA
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