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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26 februarie 2010 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 si urmatoarele cadre didactice de la
Scoala generala Vintila Voda.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna decembrie
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. 139 din
19.02.2010, 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 infiintarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,, Plaiul Slanicului".
Initiator –domnul Petcu Constantin- primarul comunei
2. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Vintila Voda la
Asociatia Comunelor din Romania.
Initiator –domnul Petcu Constantin- primarul comunei
3. Raportul anual privind activitatea economico-sociala a comunei
Vintila Voda, judetul Buzau, in anul 2009.
Prezinta - domnul Petcu Constantin – primarul comunei.
4. Raport de activitate al viceprimarului comunei Vintila Voda in anul
2009.
Prezinta – doamna Burtel Maria – viceprimarul comunei
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5. Prezentarea Deciziei Curtii de Conturi a judetului Buzau.
Prezinta–domnul Petcu Constantin- primarul comunei
6. Informare privind rezolvarea scrisorilor si sesizarilor cetatenilor din
semestrul II al anului 2009.
Informeaza – doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei.
7. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
8. 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 proiectele de
hotarari aflate pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind infiintarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,, Plaiul Slanicului".
Supus la vot este aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Vintila Voda la Asociatia
Comunelor din Romania.
Supus la vot este aprobat cu unanimitate de voturi.
Presedintele sedintei, domnul Draghia Neculai, da cuvantul domnului
Petcu Constantin- primarul comunei- pentru a prezenta ,,Raportul anual
privind activitatea economico-sociala a comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
in anul 2009" si doamnei viceprimar doamna Burtel Maria pentru a prezenta
raportul de activitate pe anul 2009.
In continuare doamna Pintilie Ameliea – sectretarul comunei- prezinta
informarea privind rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor pe
semestrul II al anului 2009.
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei - prezinta Decizia Curtii
de Conturi a judetului Buzau cu privire la verificarea financiar-contabila pe
anul 2008.
Dupa prezentarea Deciziei Curtii de Conturi, s-au inscris la cuvant
urmatorii:
- doamna Ursache Ana- profesor la Scoala Vintila Voda, care se refera la
imputarea tichetelor cadou cadrelor didactice, de catre Curtea de Conturi a
judetului Buzau, considerand un abuz din partea primariei pentru retinerea
sumelor imputate, prin dispozitia primarului.
Solicita o informare din partea primariei, din care sa reiasa din ce fonduri
au fost platite aceste tichete cadou.
- doamna Matei Roneta, de asemenea, considera un abuz din partea primariei
retinerea sumelor imputate de catre Curtea de Conturi, deoarece nu primaria
este angajatorul cadrelor didactice.
- domnul Manzala Valeriu intreaba de ce nu s-au imputat aceste sume si la alte
comune si cum se retin aceste sume celor care nu mai sunt in activitate. Nu a
fost greseala cadrelor didactice ci, a fost greseala primariei si nu reiese din ce
motive se opresc banii.
- domnul Raghina Gheorghe, propune a se studia raportul Curtii de Conturi si
sa se verifice din ce cont au fost platite tichetele cadou.
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- domnul Beceanu Eugen intreaba daca au mai fost cazuri de contestatii si s-a
suspendat retinerea.
- domnul primar, Petcu Constantin, informeaza consiliul local ca exista
inaintata contestatie la Decizia Curtii de Conturi, prin care se imputa
contravaloarea tichetelor cadou cadrelor didactice si personalului auxiliar si
exista si proces in instanta, asteptand rezultatul.
1. Domnul Sarbescu Teofil apreciaza raportul prezentat de doamna
viceprimar, fiind un raport complet, dar este nemultumit de felul cum este
gospodarita comuna, propunand a merge in teren pe sate, pentru a rezolva
problemele din comuna, refesindu-se in special la santul de la Sarbesti unde nu
s-a rezolvat nimic cu desfundarea lui. Se angajeaza ca ii va da tot sprijinul
cand este solicitat, pentru rezolvarea acestor probleme.
2. Domnul Beceanu Eugen propune ca la balastarea drumurilor din
comuna sa se foloseasca balast de calitate mai buna ( fara pamant).
3. Domnul Petcu Constantin informeaza consiliul local ca toti
beneficiarii Legii 416/2001, care au ore de efectuat, nu vor primi ajutorul
social pe luna februarie pana nu vor efectua aceste ore la gospodarirea si
infrumusetarea comunei. De asemenea, mai propune a se intocmi de catre
doamna viceprimar, un grafic, pe sate, unde se va deplasa cu fiecare consilier
din acel sat, pentru rezolvarea unor probleme de gospodarire si infrumusetare
a comunei, fiecare proprietar este obligat sa-si faca curatenie in fata
proprietatii, iar daca refuza vor fi amendati.
Referitor la sesizarea domnului Raghina Gheorghe, privind scurgerea
apei pe ulita in satul Scheiu, propune captarea in reteaua de apa de la spital.
In repartizarea sumelor de bani de la bugetul local pe anul 2010,
propune a se aloca fonduri pentru clorinarea apei potabile.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este ,, Discutarea si aprobarea
cererilor cetatenilor".
1. Cetatenii din satul Petrachesti, solicita balastarea ulitei de la
,, Stoian". Se aproba.
2. Cetatenii din catunul Ganta, solicita materiale ( ciment, scandura, fier
beton, cuie, lanti) pentru confectionarea a doi pinteni de protectie la cele doua
picioare metalice ale puntii ce face legatura intre Ganta si Dogari. Se aproba
in baza unei antecalculatii ce va fi supusa aprobarii in consiliul local.
3. Doamna Sandu Leontina si altii, solicita 200 ml teava pentru
racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apa. Se aproba.
4. Doamna Andrei Mioara solicita 2 valuri de carton si o soba. Nu se
aproba.
5. Domnul Barbu Toma, solicita 150 ml teava pentru racordarea la
reteaua de apa. Se aproba.
6. Proces verbal selectie oferta ,, Registru agricol". Se aproba.
7. Scoala cu clasele I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu" Vintila Voda ,
solicita lemne de foc la scoala Coca Antimiresti si Sarbesti. Se aproba.
8. Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau
nr.
10243/2010, prin care comunica indicatorii aprobati prin Decizia nr. 48/2010.
9. Adresa consultanta de la Primprest Consultanta –programul privind
protectia resurselor de apa prin statii de epurare a apelor uzate si a apelor
uzate industriale si/sau canalizari denumit in continuare si ,, valorificarea
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resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi". Se
aproba.
In continuare se trece la punctul ,, Diverse " de pe ordinea de zi, la care
s-au inscris urmatorii consilieri:
1. Domnul Rosu Constantin se refera la cei care au inchiriat suprafete
de teren, pasune si faneata, de la primarie si au primit subventii de la stat, cum
este cazul fanetii din punctul ,, Deleni" si nu au fost facute lucrari de
imbunatatire.
2. Domnul Raghina Coriolan propune a se merge in teren pe pasunea din
punctul ,, Coca Antimitesti" unde suprafata de pasune a fost curatata.
3. Domnul Raghina Gheorghe arata ca, greseala a fost a primariei,
deoarece in contract, trebuia sa se stabileasca ce trebuia sa se faca pe pasunea
respectiva.
4. Domnul Rotaru Dumitru informeaza consiliul local ca pasunea de la
Coca nu are randamentul suprafetei de faneata din punctul ,,Deleni".
5. Domnul Antemir Ion se refera la balastarea drumului de la Coca
Antimiresti, propunand a se stabili unde se depoziteaza moluzul pentru a nu fi
dat in drum. Se angajeaza ca, se va ocupa de repararea si intretinerea gardului
de la monumentul de la ,, Posta".
6. Domnul Petcu Constantin – primarul comunei, informeaza consiliul
local ca primaria are datoria sa faca verificarea prin comisia constituita la
nivel de comuna, sa intocmeasca proces-verbal si sa-l trimita la A.P.I.A.- care
are obligatia sa verifice modul investitiei facute pentru subventia primita de
catre cei care inchiriaza izlazurile. Problema izlazurilor pe anul 2010, va fi
discutata si aprobata in sedinta urmatoare.
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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