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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 27 mai 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, iar ca invitati domnul Burlacesu Valentin
– referent contabil.
Doamna Pintilie Ameliea – secretarul comunei, pune la dispozitia
consilierilor, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara din luna aprilie
2010, dupa care il supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este
aprobat cu 12 voturi ,,pentru" si 1 vot ,, impotriva”,al domnului Beceanu
Eugen, care considera ca nu a fost mentionat corect, in procesul verbal,
motivul abtinerii de la aprobarea suprafetei de 2 ha faneata in punctul Deleni
si 3 ha in punctul Viisoara, domnului Constantinescu Adrian.
In continuare, se 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.
Doamna Stanescu Simina Maria, presedinte de sedinta, informeaza
Consiliul local ca sedinta a fost convocata legal prin Dispozitia Primarului nr.
205 din 19.05.2010, 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.
Doamna Stanescu Simina Maria - 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 aprobarea Programului anual de achizitii
publice, al Consiliului local Vintila Voda, in anul 2010.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comune.
2. Proiect de hotarare privind modificarea/ completarea Hotararilor
consiliului local nr. 8,12 si 13/2010.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza pe anul
2010.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
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4. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
5. 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 hotarari aflate pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii
publice, al Consiliului local Vintila Voda, in anul 2010.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de
voturi.
2. Proiect de hotarare privind modificarea/ completarea Hotararilor
consiliului local nr. 8,12 si 13/2010.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de
voturi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza pe anul
2010.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este ,, Discutarea si aprobarea
cererilor cetatenilor".
- doamna Tabacaru Stefana solicita un ajutor de urgenta pentru
intretinerea cu medicamente a mamei sale Tabacaru Marghioala, in varsta de
95 de ani, care este imobilizata la pat si are nevoie de ingrijire permanenta. Se
aproba 500 lei.
- domnii Patache Toader, Patache Ion, Birla Tudora si Gegea Ilinca,
solicita pietruirea drumului de la biserica spre Stupini. Se aproba.
- domnul Lica Dumitru solicita 8 saci cu ciment, 1 pachet electrozi, 2 l
benzina si o fadroma, fiind necesare pentru confectionarea unui dig de sprijin
la cele 2 tuburi de la izvorul ce vine apa de pe Valea Mare. Se aproba.
- domnul Buturuga Gelu solicita apartament la blocul de locuinte al
primariei. Nu se aproba, deoarece nu exista apartament disponibil.
- domnul Burlacescu Valentin – sef serviciu situatii de urgenta, solicita
suma de 40 000 lei pentru efectuarea reviziei tehnice la autospeciala, precum si
remedierea unor deficiente constatate in urma controlului efectuat de I.S.U.
,, Neron Lupascu” Buzau. Se aproba.
In continuare se trece la punctul ,, Diverse " de pe ordinea de zi, la care
s-au inscris urmatorii consilieri:
- doamna Nita Leontina propune ca doamna viceprimar sa se deplaseze in
satul Niculesti, pe ulita de la domnul Cristea Dumitru, pentru a se constata ca
santul din fata proprietatii lui Mocleasa Ion, s-a colmatat, inundand curtile
cetatenilor de pe ulita, pentru a i se pune in vedere desfundarea acestuia.
Totodata, mai propune ca stanile sa fie amplasate cat mai departe de sat.
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- domnul Rosu Constantin propune sa se confectioneze capace din beton
armat la caminele de apa de pe raza comunei, deoarece cele din fonta au fost
furate.
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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