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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 15 iulie 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
doamna Burlacescu Ecaterina.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna iunie 2009,
dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este aprobat
in unanimitate de 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.
Sedinta este condusa de domnul consilier Antemir Ion, presedintele
de varsta al consiliului local.
Domnul Antemir Ion – presedinte de sedinta, informeaza consiliul
local ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.102/08.07.2009,
conform art. 38 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata si a convocarii inregistrata la nr. 2042/07.07.2009. 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. Informare privind incasarea impozitelor si taxelor de la
populatie, de la inceputul anului si pana in prezent.
Informeaza : Burlacescu Ecaterina – referent operator rol.
3.Informare privind rezolvarea scrisorilor si sesizarilor cetatenilor
pe semestrul I 2009.
Informeaza : Pintilie Ameliea – secretar comuna.
4. Informari cu privire la audientele acordate de domnii consilieri :
Sarbescu Teofil, Raghina Gheorghe, Nita Leontina si Coman Ion.
5. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
6. Diverse
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Supusa la vot, este aprobata in unanimitate.
In continuare, domnul Petcu Constantin- primarul comunei, prezinta
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. Pe
margine proiectului de hotarare s-au inscris la vot urmatorii:
1. Domnul Draghia Niculai propune ca pentru toate lucrarile ce se
vor efectua conform rectificarii de buget, sa se intocmeasca un plan
tehnic organizatoric si devize cu toate calculele estimative, ce vor fi
aprobate de consiliul local.Deasemeni, mai intreaba care sunt prioritatile
de pietruire ale ulitelor.
2. Domnul Sarbescu Teofil propune ca la biserica de la Vintila
Voda sa se instaleze placile cu eroii .
3. Domnul Beceanu Eugen propune ca la sedinta urmatoare sa fie
convocati toti preotii din comuna.
4. Domnul Antemir Ion propune a se tine cont si de drumul din
satul Coca Antimiresti, a se duce 2-3 masini de piatra pentru a se
astupa gropile. Deasemeni, mai propune a se repara acoperisul si
peretele de la scoala din satul Coca Antimiresti, sa se ia legatura cu
conducerea scolii pentru a trimite meseriasi pentru aceste reparatii.
5. Doamna Stanescu Simina solicita cumpararea unei usi la
intrarea in scoala de la Sarbesti. S-a hotarat confectionarea unei usi din
scandura.
6. Domnul Petcu Constantin da raspunsul unor intrebari puse de
domnii consilieri:
- pentru confectionarea usii de la intrare in scoala Sarbesti, exista la
primarie materialul necesar, urmand a se confectiona la un meserias;
- referitor la prioritatile de pietruire a drumurilor prioritare sunt ulitele:
Morarescu Ion, Serban Ion,Gura Papei, Lunca, Sarbesti pana la bazin;
- statiile de autobuz vor fi amplasate in satele : Podu Muncii, Niculesti,
Pod Vintila Voda, Sarbesti si la spital.
Supus la vot, pe capitole cu sumele si lucrarile ce se vor efectua,
este aprobat in unanimitate de voturi in forma in care a fost prezentat.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi, informarea privind
incasarea impozitelor si taxelor de la populatie de la inceputul anului si
pana in prezent, prezentata de doamna Burlacescu Ecaterina -referent
operator rol. Dupa prezentare informarii s-au inscris la cuvant urmatorii:
1. Domnul Beceanu Eugen intreaba de ce nu se intocmesc dosare
pentru cei care nu platesc amenzile si propune a se face demersurile
necesare pentru incasarea amenzilor.
Doamna Burlacescu Ecaterina informeaza consiliul local ca s-a luat
legatura cu organele de politie pentru intocmirea acestor dosare si
inaintarea lor catre Judecatorie.
2. Domnul Draghia Nicolae intreaba daca cifrele sunt restante sau
numai de anul acesta .
Doamna Burlacescu Ecaterina informeaza ca sumele sunt si cele
restante din anii anteriori.
3. Domnul Strechie Doru propune s se populariza legea.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, informarea privind
rezolvarea scrisorilor si sesizarilor cetatenilor pe semestrul I 2009.
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Dupa prezentarea informarii se trece la punctul 4 de pe ordinea de
zi, prezentarea informarilor de catre sdomnii consilieri Sarbescu Teofil si
Nita Leontina.
Se da citire referatului de necesitate al doamnei viceprimar pentru
confectionarea unor containere din plasa sudata pentru gunoiul menajer.
Supus la vot, referatul a fost aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare domnul Petcu Constantin –primarul comunei prezinta
consiliului local Acordul de parteneriat intre A.D.I. Valea Calnaului si a
Slanicului in calitate de partener principal si Asociatia crescatorilor de
animale Valea Slanicului cu sediul in satul Niculesti, comuna Vintila
Voda ca partener secundar.
Supus la vot de catre presedintele de sedinta, este aprobat in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul Diverse de pe ordinea de zi.
1. Domnul Beceanu Eugen propune ca in sedinta urmatoare sa se
prezinte o informare cu suprafetele de pasune de pe raza comunei si
contractele de arenda incheiate si mai propune constructia puntii cu
picioare din beton la puntea de la Bodinesti.
Domnul Petcu Constantin informeaza consiliul local ca situatia
va fi prezentata de domna viceprimar impreuna cu agentul agricol.
2. Domnul Antemir Ion se refera la amplasarea statiei de autobuz
de la spital, deoarece nu exista un teren adecvat pentru statie.
Deasemeni, propune a se trimite adresa doamnei Brutaru Lenuta pentru
refacerea gardului de la proprietatea sa de langa spitalul Vintila Voda.
Constatand ca au fost dezbatute toate problemele de pe ordinea de zi,
presedintele de sedinta declara inchise lucrarile acestei sedinte.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

ANTEMIR ION

PINTILIE AMELIEA
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