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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28 iunie 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 Burlacescu Ecaterina – secretarul comunei, Raghina
Coriolan – delegat satesc, sat Coca Antimiresti.
Ca invitat, participa domnul Stanescu Dumitru Eugeniu – manager
Spitalul comunal Vintila Voda, judetul Buzau.
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor, procesul
verbal incheiat in sedinta ordinara din luna mai 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 domnul consilier Raghina Gheorghe.
Supunand la vot proiectul de hotarare, domnul Raghina Gheorghe a fost
aprobat ca presedinte de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2010, cu
unanimitate de voturi.
Domnul Raghina Gheorghe – presedinte de sedinta, multumeste pentru
increderea ce i-a fost acordata, informand consiliul local ca sedinta a fost
convocata legal, prin Dispozitia Primarului nr. 346 din 21.06.2010, 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 Raghina Gheorghe – 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 comunei.
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a statului de
functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului
comunei vintila Voda.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind trecerea in subordinea administratiei
publice locale a comunei Vintila Voda a Spitalului Comunal Vintila Voda.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind infiintarea compartimentului de asistenta
sociala.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a compartimentului de asistenta sociala.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
6. Informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii, pe
trimestrul I al anului 2010.
Prezinta – consilierii locali.
7. Raportul anual de activitate al comisiilor, pe anul 2009.
Prezinta – presedintii de comisii.
8. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
9. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Raghina Gheorghe – 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 aprobarea Organigramei, a statului de
functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului
comunei vintila Voda.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi, conform anexelor ce fac parte integranta din
proiectul de hotarare.
2. Proiect de hotarare privind trecerea in subordinea administratiei publice
locale a comunei Vintila Voda a Spitalului Comunal Vintila Voda.
Se analizeaza situatia financiarai si listele de inventar ale Spitalului
Comunal Vintila Voda, puse la dispozitia domnilor consilieri de catre domnul
Stanescu Dumitru Eugeniu-manager al Spitalului Comunal Vintila Voda.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotarare privind infiintarea compartimentului de asistenta
sociala.
Supus la vot de presedintele de sedinta,proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a compartimentului de asistenta sociala.
Supus la vot de presedintele de sedinta,proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
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In continuare presedintele sedintei, domnul Raghina Gheorghe, da
cuvantul domnilor consilieri, pentru a-si prezenta informarea privind
problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii pe trimestrul I al anului 2010, cat
si presedintilor de comisii pentru a prezenta Raportul anual de activitate al
comisiilor pe anul 2009.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este ,, Discutarea si aprobarea
cererilor cetatenilor".
1.Cererea cetatenilor din satul Sirbesti, prin care se solicita montarea
placilor comemorative a eroilor decedati in luptele pentru apararea patriei .
Nu se aproba, deoarece nu exista cadrul legal.
In continuare se trece la punctul ,, Diverse " de pe ordinea de zi:
1. Domnul consilier Beceanu Eugen ridica problema reparatiilor si a
intretinerilor retelelor de apa .
- Domnul Petcu Constantin informeaza ca intretinerea retelei de apa
potabila se efectuiaza de catre Consiliul Judetean Buzau pentru magistrala ,
iar pentru retele anexe intretinerea se efectuiaza de catre cetateni.
2. Domnul consilier Coman Ion ridica problema gunoaielor menajere.
- Domnul Petcu Constantin informeaza Consiliul Local cum ca, la data
de 15 iulie 2010 va intra in functiune centrul de sortare a gunoaielor
menajere , in comuna Beceni.
3. –Referatul domnului Zamfir Eusebio , prin care solicita anumite
materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii privind serviciul
retelei de apa.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, referatul este aprobat cu
unanimitate de voturi.
3.
– Referatul domnului Strezoiu Danel, director de Camin Cultural
la comuna Vintila Voda, cu privire la necesitatea reparatiilor Caminului
Cultural din satul Niculesti, cu bani din autofinantate.
Supus la vot de catre presedintele sedintei , referatul este aprobat cu
unanimitate de voturi.
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,

RAGHINA GHEORGHE

BURLACESCU ECATERINA
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