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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30.10.2009 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 , doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei si Raghina Coriolan –
delegat satesc, sat Coca Antimiresti.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna septembrie
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. 264 din
23.10.2009, 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 privind aplicarea la ,, Programul de inlocuire a
sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara,
energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la
imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului" si acordul cu privire la
contractarea unei finantari prin acest program, pentru proiectul ,, Instalatii
pentru preparare apa calda pentru consum menajer – Spital Rural Alexandru
Pacleanu-Vintila Voda".
Initiator: domnul Petcu Constantin-primarul comunei .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul ,,Instalatii pentru preparare apa calda pentru consum menajer –
Spital Rural Alexandru Pacleanu – Vintila Voda".
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.

1

3. Proiect de hatarare privind unele masuri pentru aprobarea temei de
proiectare in vederea elaborarii proiectelor si studiilor necesare pentru
,, Reabilitare, extindere si dotari Scoala generala Coca Antimiresti " comuna
Vintila Voda, judetul Buzau.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local Vintila Voda
pentru instrumentarea proiectului prin fonduri P.O.R. , Axa 3.- D.M. 3.4
pentru ,, Reabilitare, extindere si dotari Scoala generala Coca Antimiresti "
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Planului de ocupare a
functiilor publice pentru anul 2010".
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
7. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2010.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
8. Informare privind activitatea de stare civila pe anul 2009.
Informeaza : Doamna Petcu Liliana- referent stare civila.
9. Discutarea cererilor cetatenilor.
10. 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 privind aplicarea la ,, Programul de inlocuire a
sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie
geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea
calitatii aerului, apei si solului" si acordul cu privire la contractarea unei
finantari prin acest program, pentru proiectul ,, Instalatii pentru preparare apa
calda pentru consum menajer – Spital Rural Alexandru Pacleanu-Vintila Voda".
Supus la vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul ,,Instalatii pentru preparare apa calda pentru consum menajer –
Spital Rural Alexandru Pacleanu – Vintila Voda". Supus la vot este aprobat in
unanimitate de voturi.
3. Proiect de hatarare privind unele masuri pentru aprobarea temei de
proiectare in vederea elaborarii proiectelor si studiilor necesare pentru
,,Reabilitare, extindere si dotari Scoala generala Coca Antimiresti " comuna
Vintila Voda, judetul Buzau. Supus la vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local Vintila Voda
pentru instrumentarea proiectului prin fonduri P.O.R. , Axa 3.- D.M. 3.4 pentru
,, Reabilitare, extindere si dotari Scoala generala Coca Antimiresti ". Supus la
vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
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5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Supus la vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Planului de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2010". Supus la vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2010. Supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare, se da cuvantul doamnei Petcu Liliana – referent stare civila
- pentru a prezenta informarea privind activitatea de stare civila pe anul 2009.
Urmatorul punct pe ordine de zi,, Discutarea si aprobarea cererilor
cetatenilor":
1.
Cetatenii satului Sarbesti solicita un tub pentru traversarea
santului la ulita lui Marinescu Simion spre Podul Posei. Se aproba.
2.
Subsemnatii : Ralea Tudorel si
Petre Marinus solicita
concesionarea suprafetei de 2 ha teren, impropriu folosintei agricole
(viroaga).Se aproba.
3.
Radoi Elena solicita un ajutor de urgenta pentru instalatia
electrica. Nu se aproba, locuinta fiind insalubra.
4.
Locuitorii de la blocul de locuinte solicita 80 ml teava PVC de
θ 40 si 20 ml de θ 25 pentru repararea instalatiei sanitare care se afla intr-o
avansata stare de deteriorare. Se aproba.
5.
Locuitorii din satul Merei solicita taierea unui plop de pe izlazul
comunal, punctul Ceair, pentru punte peste Paraul Slanic. Se aproba.
6.
Scoala cu clasele I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu" - Vintila
Voda solicita materiale pentru intretinerea scolilor din comuna. Se aproba in
functie de fondurile disponibile.
7.
Locuitorii satului Bodinesti solicita forarea unui put de apa si
reabilitarea drumului. Se aproba in functie de fonduri.
8.
Cetatenii din satul Vintila Voda ( Lunca si Gura Papii) si satul
Smeesti solicita un utilaj pentru repararea drumului care face legatura dintre
satul Vintila Voda si Smeesti. Se aproba in functie de fonduri.
9.
Petcu Aurica si Petcu Constantin solicita 240 ml teava pentru
racordarea la reteaua de apa. Se aproba.
10. Cadrele didactice si personalul nedidactic din comuna Vintila
Voda solicita tichete cadou pentru anul 2009. Se aproba in fuctie de fondurile
disponibile.
11. S.C. AGENT FORCE S.R.L. Bucuresti, punct de lucru Berca –
oferta pentru sistemul de alarmare impotriva efractiei, ce urmeaza a fi montat
la scolile de pe raza comunei si primariei. Se aproba in functie de fondurile
disponibile.
12. Sandu Leontina si altii solicita un tub de beton sau metal pentru a
face legatura dintre drumul judetean si ulita acestora. Se aproba in functie de
fondurile disponibile.
Domnul primar informeaza consiliul local ca, conform adresei nr.
1332/2009 a Camerei de Conturi a judetului Buzau, in perioada 3-30 noiembrie
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2009, Primaria Vintila Voda va fi verificata pe tema ,, Auditul financiar asupra
contului de executie bugetara pe anul 2008 ".
Diverse
1. Domnul Beceanu Eugen se refera la taxele speciale, in general la paza
bunurilor, unde sunt cuprinsi toti cetatenii care detin locuinte si terenuri pe
raza comunei – unii neavand posibilitatea de a plati aceasta contributie,
propune ca in sedinta urmatoare, sa se analizeze si sa se informeze consiliul
local cu prevederile legii. Deasemeni, mai propune confectionarea de capace
din lemn pentru gurile de canal care au fost furate si amenajarea unui teren de
sport in satul Niculesti, pentru a nu se mai folosi terenul din curtea scolii
Niculesti. Solicita informatii cu privire la proiectul integrat ,, Canalizare si
reabilitare camin cultural Niculesti". Domnul primar informeaza ca au fost
verificate si se asteapta rezultatul.
2. Domnul Rosu Constantin intreaba daca persoanele care se racordeaza la
reteaua de apa, informeaza primaria si incheie contract. Domnul primar ii
raspunde ca aceste racordari se fac cu aprobarea primariei.
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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