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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 14 decembrie 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 noiembrie
2009, dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este
aprobat cu 13 voturi ,,pentru".
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 Draghia Neculai, presedinte de sedinta, informeaza Consiliul
local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr. 295 din
08.12.2009, 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 rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
2. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
3. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Draghia Neculai – presedinte de sedinta, da cuvantul domnului
Petcu Constantin – primarul comunei – pentru a prezenta proiectul de
hotarare aflat pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Supus la vot , este aprobat in unanimitate de voturi.
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Urmatorul punct pe ordine de zi,, Discutarea si aprobarea cererilor
cetatenilor":
1.Doamna Radoi Elena, din satul Coca Antimiresti, comuna Vintila Voda,
judetul Buzau, solicita un ajutor de urgenta pentru racordarea la reteaua de
enegie electrica.
Consiliul local a aprobat a i se acorda suma de 1500 lei.

Diverse
1. Domnul Beceanu Eugen, intreaba in ce stadiu se afla lucrarile de
reparatii pentru puntea din Gura Papii.
2. Domnul Raghina Gheorghe, intreaba care este situatia, in urma
verificarii de catre Curtea de conturi, a tichetelelor cadou acordate cadrelelor
didactice.
3. Domnul Draghia Neculai, intreaba care este situatia cu teava pentru
apa la familiile Petcu Aurica si Petcu Constantin.
4. Domnul Sarbescu Teofil, informeaza consiliul local ca in satul Sarbesti,
teava de aductiune pentru apa, care traverseaza un podet tubular, are izolatia
deteriorata si este posibil sa inghete in perioada de iarna.
5. Domnul Beceanu Eugen, propune a se verifica si in alte locuri tevile de
alimentare cu apa, deoarece mai sunt si locuri unde sunt descoperite.
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei – da raspuns domnilor
consilieri :
- puntea Gura Papii - consiliul local a aprobat foarte multe lucrari fara
acoperire in bugetul local. Lucrarea este in lista de asteptare pana la aparitia
de fonduri, necesare acestei lucrari, si a altora care au fost aprobate in
consiliul local.
- in urma verificarii din luna noiembrie, Curtea de conturi, a constatat ca s-au
atribuit tichete cadou cadrelor didactice, masura care este in afara legii,
deoarece tichetele trebuiau acordate din veniturile proprii ale scolii. Deoarece,
toate unitatile administrativ-teritoriale din tara, au acordat astfel de tichete, si
Primaria Vintila Voda a facut acelasi lucru, concluzia finala putand fi trasa in
luna ianuarie 2010, cand va aparea incheierea controlului Curtii de Conturi a
judetului Buzau.
- teava pentru apa se distribuie in momentul in care cetatenii respectivi incep
saparea santului.
- primarul da dispozitie viceprimarului, sa foloseasca tabla de la scoala
Niculesti pentru remedierea tuturor punctelor vulnerabile.
Domnul Beceanu Eugen, informeaza consiliul local despre o problema
politica – protesteaza felul cum s-a procedat cu copilul familiei Mocleasa, in
ziua de 6 decembrie 2009, care a fost externat cu forta, neavand nici pana
astazi bilet de externare – fiind externat politic, deoarece mama copilului facea
parte dintr-o comisie in cadrul sectiei de votare, iar tatal, transporta persoane
pentru PSD, facand turism electoral si nu putea sa mearga sa-si externeze
copilul.
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Domnul primar Petcu Constantin, informeaza ca nu cunoaste situatia
acestui copil si intreaba la ce medic a fost internata la spitalul Vintila Voda.
Domnul Beceanu Eugen ii raspunde ca la doamna dr. Guga Rosse Maria.
Domnul primar, raspunde domnului Beceanu Eugen ca, daca intr-adevar
acolo a existat o problema reala, aceea tine de Colegiul Medicilor, dumnealui
nu pune la indoiala probitatea profesionala a doamnei doctor, care profeseaza
la Spitalul Vintila Voda de zeci de ani si nu a demonstrat niciodata altceva
decat ca este un bun profesionist, o persoana onesta, fara nici un fel de
incadrare politica. In acelasi timp il intreaba pe domnul Beceanu Eugen, de ce
tatal copilului nu a intrerupt turismul electoral, sa-si ia copilul de la spital.
Referitor la faptul ca copilul nu are bilet de externare, nu este de competenta
noastra, spitalul avand manager.
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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