Cod postal 127695;

Tel. 0238529003

Fax. 0238529292

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26 noiembrie 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 , Raghina Coriolan –
delegat satesc, sat Coca Antimiresti, Petcu Eugenia – asistent social si ing.
Schmitz Liviu Dorel – inspector de specialitate.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna octombrie
2009, dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este
aprobat cu 12 voturi ,,pentru" si 1 ,, impotriva", al domnului consilier Beceanu
Eugen , motivand ca, nu s-a prins in procesul verbal, interventia domniei sale,
cu privire la folosirea de catre domnul primar, a banilor publici, cu ocazia zilei
comunei (14.10.2009), pentru a-i face campanie electorala candidatului la
presedintia Romaniei ( sustinut de PDL).
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.
In continuare, domnul Antemir Ion, presedintele de varsta al consiliului
local, informeaza consilierii ca in conformitate cu art. 37 alin. (1) din Legea
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, trebuie ales un nou
presedinte de sedinta, propunand pe domnul consilier Draghia Neculai.
Domnul Draghia Neculai, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr. 286 din
18.11.2009, 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 Draghia Neculai - 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 alegerea presedintelui de sedinta.
Initiator: domnul Petcu Constantin-primarul comunei
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
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3. Informare cu privire la activitatea desfasurata de asistentii personali ai
persoanelor cu handicap, din comuna Vintila Voda.
Informeaza: Petcu Eugenia – asistent social.
4. Informare privind aplicarea Legii 50/1991, republicata.
Informeaza : ing. Schmitz Liviu – inspector urbanism.
5. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
6. Rapoarte privind activitatea desfasurata pe anul 2009, de catre domnii
consilieri: Antemir Ion, Burtel Maria, Beceanu Eugen, Sarbescu Teofil, Lica
Dumitru, Rosu Constantin, Strechie Doru, Raghina Gheorghe, Stanescu
Simina, Coman Ion, Rotaru Dumitru, Nita Leontina, Draghia Nicolae.
7. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul primar, informeaza ca pe ordinea de zi a sedintei, au mai fost
introduse, in regim de urgenta, doua proiecte de hotarari:
1. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta, in suma
de 600 lei, domnului Gainusa Petre, din satul Niculesti, comuna Vintila
Voda, judetul Buzau.
2. Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie a unui volum de 6.000
mc lemn rasinoase, de pe pasunea impadurita din punctul ,, Giurgiu" ,
proprietatea Primariei Vintila Voda.
Supus la vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
Domnul Draghia Neculai – 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 alegerea presedintelui de sedinta.
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 acordarea unui ajutor de urgenta, in suma
de 600 lei, domnului Gainusa Petre, din satul Niculesti, comuna Vintila Voda,
judetul Buzau. Consiliul local a hotarat a i se aproba, domnului Gainusa Petre,
suma de 1000 lei.
4. Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie a unui volum de 6.000
mc lemn rasinoase, de pe pasunea impadurita din punctul ,, Giurgiu" ,
proprietatea Primariei Vintila Voda.
Domnul Draghia Neculai, propune a se vedea A.P.V. – ul, deoarece sunt
preturi diferite, in functie de calitate.
Consiliul local, a hotarat ca pretul de pornire sa fie de 60 lei/ mc plus
taxa de drum.
Supus la vot, este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare, se da cuvantul doamnei Petcu Eugenia– asistent social pentru a prezenta informarea de la punctul 4 de pe ordinea de zi.
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Dupa prezentarea informarii, s-au inscris la cuvant urmatorii;
1. Domnul Antemir Ion, care informeaza consiliul local ca toate cazurile
de persoane cu handicap, sunt reale si justificate.
2. Doamna Stanescu Simina, se refera la minorul familiei Antemir , din
satul Sarbesti, care are probleme de comportament si nu are certificat de
handicap si insotitor.
Se da cuvantul domnului ing. Schmitz Liviu, pentru a face informarea cu
privire la aplicarea Legii 50/1991, republicata.
Domnul Draghia Neculai, intreaba daca sunt contravenienti privind
nerespectarea acestei legi.
Domnul ing. Schmitz Liviu, informeaza consilierii ca s-a mers pe
preventie, fiind instiintati in scris pentru a fi pusi in legalitate.
Domnul Petcu Constantin, primarul comunei, informeaza consiliul local
ca s-a platit lucrarea pentru intocmirea P.U.G.-ului, la comuna Vintila Voda,
propunand ca domnii consilieri, in timp de o saptamana, sa vina cu propuneri
pentru extinderea intravilanului, in fiecare sat, pentru a fi timp de a se consulta
cu specialistii.
Urmatorul punct pe ordine de zi,, Discutarea si aprobarea cererilor
cetatenilor":
1.In continuare, domnul primar, da citire adresei Directiei pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala Buzau si a Ordinului 541/2009, pentru
modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii de
imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si
lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si
al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003.
Se da citire si adresei nr. 70468/2009 a Directiei Generale a Finantelor
Publice a judetului Buzau, prin care se comunica modificarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, aprobata prin Decizia nr. 280 din
27.10.2009 a directorului coordonator al Directiei Generale a Finantelor
Publice Buzau.
2. Scoala generala Vintila Voda, solicita repartizarea unei sume de bani
pentru cadouri la elevi, de Craciun. Consiliul local, a apobat suma de 15 lei
pentru fiecare elev.
3. Mocleasa Iuliana, solicita ajutor de urgenta, pentru cheltuieli de
inmormantare, ale fiicei sale Strechie Petruta. Se aproba.

Diverse
1. Consilui local, a stabilit ca pe raza comunei sa fie mai multe afisiere,
pe sate, pentru a fi loc de afisaj.
Domnul primar, propune a se face un proiect pentru ele si sa se faca
un calcul pentru a se putea initia un proiect de hotarare.
2. Domnul Beceanu Eugen, propune ca si in satul Bodinesti, sa fie ales
un delegat satesc, deoarece sunt multe obiective de realizat si in acest sat
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( puntea, drumul si aductiunea cu apa). De asemeni, mai propune sa se refaca
culorile la steagul de la monumentul din Niculesti.
3. Domnul Sarbescu Teofil, informeaza consiliul local ca s-a terminat
amenajarea statiei de autobuze din satul Sarbesti, sesizand faptul ca domnul
Draghia Constantin ocupa un teren din domeniul public, impiedicand cetatenii
sa care materiale pentru construirea unei troite.
Domnul primar, se angajeaza, ca va lua legatura cu domnul Draghia
Constantin, pentru a nu mai impiedica cetatenii sa care materialele necesare
pentru construirea unei troite si a lasa terenul liber.
4. Domnul Antemir Ion, propune a se urgenta proiectul privind amenajarea
drumului comunal D.C. 99, deoarece s-a facut ruta ocolitoare, pe terenurile
agricole ale cetatenilor.
5. Domnul Raghina Gheorghe, propune a se lua masuri cat mai urgente,
pentru devierea cursului apei care se scurge de la bazinele de alimentare a
spitalului, pe vechiul curs.
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,

DRAGHIA NECULAI

PINTILIE AMELIEA
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