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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 24.09.2009 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.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna august
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 Beceanu Eugen, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr. 247 din
16.09.2009, 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 Beceanu Eugen - 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 pentru aprobarea Master Planului – Planul de
Investitii pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind Sistemul de
management integrat al deseurilor in judetul Buzau.
Initiator:Domnul Petcu Constantin – primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Initiator:Domnul Petcu Constantin – primarul comunei;
3. Proiect de hotarare privind infiintarea , la nivelul comunei Vintila
Voda, a echipei de fotbal ,, Soimii Vintila Voda ".
Initiator : Domnul Petcu Constantin – primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat cu
Asociatia - ,, Grupul de Actiune Locala Buzau", in vederea elaborarii
Planului de Dezvoltare Locala a Teritoriului la nivelul comunei Vintila Voda,
Initiator : Domnul Petcu Constantin – primarul comunei.
5. Informare privind activitatea Postului de Politie Vintila Voda pe raza
comunei Vintila Voda, judetul Buzau.
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Informeaza : Domnul Blidaru Dumitru – sef post politie.
6. Informare privind preocuparea conducerii scolii generale pentru
deschiderea noului an scolar.
Informeaza : Doamna Ionita Stela – director scoala.
7. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
8. Diverse
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Beceanu Eugen – 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 pentru aprobarea Master Planului – Planul de
Investitii pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind Sistemul de
management integrat al deseurilor in judetul Buzau. Supus la vot, este aprobat
in unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotarare privind infiintarea , la nivelul comunei Vintila Voda,
a echipei de fotbal ,, Soimii Vintila Voda ". Supus la vot, este aprobat in
unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat cu
Asociatia - ,, Grupul de Actiune Locala Bizau", in vederea elaborarii Planului
de Dezvoltare Locala a Teritoriului la nivelul comunei Vintila Voda. Supus la
vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare, se da cuvantul domnului Blidaru Dumitru – sef post politie
– pentru a prezenta informarea cu privire la activitatea desfasurata de Postul
de Politie Vintila Voda in perioada 24.02.2009 – 23.09.2009.
Se da cuvantul doamnei Ionita Stela – director scoala – pentru a prezenta
informarea cu privire la preocuparea conducerii scolii generale pentru
deschiderea noului an scolar 2009 – 2010.
Urmatorul punct pe ordine de zi,, Discutarea si aprobarea cererilor
cetatenilor":
1.
Doamna Vasile Steluta din comuna Vintila Voda, solicita 130 m
furtun pentru racordarea locuintei la reteaua stradala de apa. Se aproba.
2.
Domnul Rusen Gheorghe din comuna Vintila Voda, solicita 150 m
furtun PVC necesar racordarii locuintei la reteaua de apa a comunei.Se
aproba.
3.
Locuitorii satului Plopi solicita 4 saci de ciment pentru construirea
unui camin de apa comun. Se aproba.
4.
Scoala Tache si Ecaterina Tocilescu solicita necesarul de
materiale pentru curatenie. A fost prezentata si oferta firmei Kemtek cu
materiale de curatenie. Se aproba.
5.
Subsemnatii Gherghilescu Alecu, Rotaru Stan, Morarescu Ion,
Cocos Ion, Caloian Gheorghe, Mihai Ecaterina si Brutaru Simion din satul
Vintila Voda solicita informatii cu privire la cererile depuse de dansii pentru
balastarea ulitei lor, cat si cu privire la tubul de beton care le-a fost promis.
Domnul primar informeaza ca licitatia de intretinere drumuri a avut
loc si ca se va balasta si ulita respectiva.
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6.
Doamna Gainusa Monica din satul Podu Muncii, beneficiar al
Legii nr. 416/2001, solicita un ajutor de urgenta pentru racordarea locuintei la
reteaua de electricitate. Se aproba suma de 1500 lei.
7.
Doamna Ilie Rodica din satul Coca Antimiresti solicita un ajutor
de urgenta pentru construirea unei camere si a unei bucatarii.Se aproba suma
de 4000 lei.
8.
Se prezinta oferta doamnei Maricica Mihoianu, interpreta de
muzica populara, pentru evenimentul ,, Zilele comunei". Nu se aproba.
9.
Scoala ,, Tache si Ecaterina Tocilescu" Vintila Voda solicita
racordarea la reteaua de apa si construirea de WC-uri vidanjabile la unitatile
de invatamant unde acestea lipsesc, fiind necesare pentru obtinerea autorizatiei
sanitare de functionare. Se aproba.
10. Se prezinta contractul dintre Primaria Vintila Voda si trupa
Nemuritorii pentru evenimentul ,, Zilele comunei" . Se aproba.
Diverse
-Domnul Raghina Gheorghe spune ca magazia Scolii Niculesti este gata sa se
darame si propune a se amenaja vechiul wc, care este dezafectat,ca
magazie.Mai propune ca agentii de politie din cadrul Postului de politie Vintila
Voda , sa vina la scoli pentru instruirea elevilor, dupa un grafic stabilit de
comun acord.
-Doamna Stanescu Simina, invatator la Scoala Sarbesti, solicita taierea
lemnelor din curtea scolii, confectionarea de gratii la ferestre pentru siguranta
calculatorului cat si marcarea trecerilor de pietoni din zona scolilor.Domnul
primar o asigura ca va trimite un om cu drujba sa le taie.
-Domnul Antemir Ion pune problema gurilor de la caminele de apa care s-au
furat, cat si a romilor veniti din alte localitati pentru colectarea fierului vechi,
deoarece acestia dorm prin statii si lasa tot felul de mizerii in urma lor si
propune politiei sa-i legitimeze si sa-i intrebe de actele marfurilor pe care le
transporta, iar daca nu au acte sa le confiste marfa si animalele.
- Domnul Crivat Mircea ii raspunde ca animalele nu le pot confisca deoarece
nu au unde sa le duca pe raza comunei Vintila Voda, iar sa le transporte in alte
localitati nu au banii necesari.Domnul politist mai solicita consilierilor sa
vorbeasca cu oamenii si sa-i informeze cuprivire la utilizarea numarului de
urgenta 112, deoarece sunt multe solicitari nefondate.
-Domnul Rosu Constantin pune problema iluminatului public, spunand ca
suntem singura comuna fara luminat pe strada, dar si a unui teren de joaca
pentru copiii din satul Niculesti, acestia jucandu-se in spatiul imprejmut al
Monumentului Eroilor.Deasemenea, mai propune sa se solicite celor de la
Cooperatie sa-si faca gardul din preajma magazinului din satul Niculesti,
acesta fiind rupt si se vede urat.
-Domnul primarinformeaza ca s-a incheiat contract cu o firma de
electricitate pentru revizia retelei si se va da drumul la iluminat, la monument
se va pune lacat la poarta pentru a nu se mai intra, deoarece acela nu este
spatiu de joaca pentru copii.
-Domnul Strechie Doru propune ca gurile de camine unde lipsesc capacele
sa fie semnalizate cu crengi pentru a fi vizibile.
-Domnul primar ii raspunde ca se vor face capace din lemn si nu din fier
poate nu se vor mai fura.
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-Domnul primar propune montarea unor camere video in incinta caminului
cultural, unde se tine discoteca, pentru o mai buna supraveghere a tinerilor si
prezinta o oferta pentru montarea de alarme la scoli.
- Pentru ,, Ziua comunei" domnul primar prezinta contractul incheiat cu
formatia Nemuritorii.
-Domnul Sarbescu Teofil propune ca doamna vice sa mearga prin sat sa
solicite oamenilor sa-si curete santurile din fata proprietatilor, sa se faca o
ancheta sociala doamnei Bisoceanu Floarea, deoarece este in varsta si
neajutorata, intreaba cand se fac containerele pentru PET-uri si cum se face
incasarea apei.
-Domnul primar ii raspunde ca va cerceta cazul doamnei Bisoceanu,
containerele se vor face, iar pentru incasarea banilor pentru apa este casierul
primariei prin sat pentru colectare.
-Domnul Beceanu Eugen propune ca, asistentul social din cadrul primariei,
sa mearga sa verifice cum sunt ingrijite persoanele cu handicap care au
angajati asistenti personali.
- S-au facut propuneri pentru acordarea titlului de ,, Cetatean de onoare" al
comunei Vintila Voda, judetul Buzau:
• Domnul Beceanu Eugen propune pe Domnul Zaharescu Gheorghe care a
desfasurat o activitate artistica prodigioasa, si pe Domnul Baraboi Dumitru
pentru fapta sa de eroism savarsita in ziua de 27 decembrie 2008.
• Domnul Sarbescu Teofil propune pe Domnul Nastase Anghel- fost director
al caminului cultural Vintila Voda si pe domnul Dr. Mereu Stelian, medic
primar, medicina interna, director al spitalului in anii 1991 – 2008.
• Domnul Strechie Doru propune pe Domnul general Mosoiu Virgil pentru
eroismul in luptele pentru eliberarea tarii.
• Doamna Stanescu Simina propune pe Domnul Tache Tocilescu si pe
Doamna Ecaterina Tocilescu pentru contributia adusa la dezvoltarea culturii
la nivelul comunei.
Dupa indelungi dezbateri s-a hotarat ca titlul de ,, Cetatean de onoare" sa fie
acordat Domnului general Mosoiu Virgil, Domnului Tache Tocilescu si
Doamnei Ecaterina Tocilescu.
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,

BECEANU EUGEN

PINTILIE AMELIEA
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