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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 11 martie 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 si Raghina Coriolan
– delegat satesc, sat Coca Antimiresti.
Ca invitati participa doamna Ionita Stela – director Scoala generala cu
clasele I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu” Vintila Voda si domnul
Burlacescu Valentin – referent contabil Primaria Vintila Voda.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna februarie
2010, 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.
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 doamna consilier Stanescu Simina
Maria.
Supunand la vot proiectul de hotarare, doamna Stanescu Simina Maria a
fost aprobata ca presedinte de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2010,
cu unanimitate de voturi.
Doamna Stanescu Simina Maria – presedinte de sedinta, multumeste
pentru increderea ce i-a fost acordata, informand consiliul local ca sedinta a
fost convocata legal, prin Dispozitia Primarului nr. 155 din 05.03.2010,
conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
Fiind prezenti 13 consilieri din totalul de 13, sedinta este statutara, putand sasi desfasoare lucrarile.
Doaman Stanescu Simina Maria – presedintele 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 comune.
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2. Proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul
2009.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2010.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
procedurile administrative gestionate de către secretarul comunei Vintila
Voda, judeţul Buzău, privind relaţia intre autorităţile publice comunale,
intre acestea si prefect, precum si intre autorităţile publice comunale si
autorităţile publice judeţene.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei .
5. Raport privind situatia gestionarii bunurilor ce apartin unitatii
administrativ-teritoriale.
Raporteaza- Burtel Maria – viceprimarul comunei
6. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
7. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Doamna Stanescu Simina Maria – 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 incheierea exercitiului bugetar pe anul 2009.
Supus la vot de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi, conform anexei ce face parte integranta din
proiectul de hotarare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2010.
Dupa prezentarea proiectului de hotarare, s-au inscris la cuvant
urmatorii :
- Domnul Beceanu Eugen, referindu-se la proiectul de buget pentru anul 2010,
intreaba, daca nu sunt bani pentru invatamant, ce se va putea face.
- Domnul primar Petcu Constantin, da citire adresei Inspectoratului Judetean
Buzau, cu privire la acordarea burselor scolare pentru elevi, informand
consiliul local ca, in conformitate cu legea privind acordarea burselor scolare,
bursele nu se vor acorda la elevi, suma de 30 000 lei repartizati pentru bursele
scolare, raman in cont pana vor veni noi reglementari, cu privire la baza
legala de acordare a acestor burse. De asemeni, mai informeaza consiliul
local, ca pentru plata personalului didactic si nedidactic de pe raza comunei
Vintila Voda, nu s-au alocat fonduri pentru intreg anul, conform adresei de la
finante, suntem in dificit cu 230 000 lei la invatamant si 50 000 lei la ajutor
social.
- Doamna Ionita Stela – director scoala, informeaza consiliul local ca
finanterea pentru salariul pe elev nu se mai aplica de la 01.09.2010 si se aplica
de la 01.01.2011. In ceea ce priveste plata burselor scolare, informeaza ca
prezenta la scoala a unor elevi depinde de aceste burse.
- Doamna Stanescu Simina Maria, supune la vot proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului local pe anul 2010, cu mentiunea ca cei 30 000 lei sa
ramana in cont , este aprobat cu unanimitate de voturi, fara capitolul ,, Burse”.
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
procedurile administrative gestionate de către secretarul comunei Vintila
Voda, judeţul Buzău, privind relaţia intre autorităţile publice comunale, intre
acestea si prefect, precum si intre autorităţile publice comunale si autorităţile
publice judeţene.
Supus la vot de presedintele de sedinta, este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Presedintele sedintei, doamna Stanescu Simina, da cuvantul doamnei
Burtel Maria- viceprimarul comunei- pentru a prezenta ,,Raportul privind
inventarierea bunurilor”.
Supus la vot, raportul este aprobat cu unanimitate de voturi.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este ,, Discutarea si aprobarea
cererilor cetatenilor".
1. Raport de necesitate al Primariei Vintila Voda, prin care se solicita
materiale de curatenie si cloramina pentru dezinfectia fantanilor publice si
bazinelor de apa. Supus la vot este aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Doamna Berha Domnica solicita un ajutor de urgenta. Se aproba suma
de 1000 lei.
3. Referat Scoala generala Vintila Voda, prin care se solicita 2 sobe de
teracota pentru cancelarie si cabinet director, 3 sobe pentru incalzit corpul nou
de scoala si schimbarea ferestrelor de lemn cu termopane, deoarece sunt foarte
vechi. Se aproba.
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,

STANESCU SIMINA MARIA

PINTILIE AMELIEA
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