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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31 iulie 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 iunie 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.
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 – 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 revocarea 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.
2. Proiect de hatarare 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 rectificarea Bugetului local pe anul 2010.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei.
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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 revocarea Organigramei, a statului de
functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al
Primarului comunei vintila Voda.
Domnul primar informeaza Consiliul local ca este necesara revocarea
Hotararii nr.21 din sedinta ordinara din luna iunie 2010, deoarece la
momentul respectiv nu exista Avizul ANFP pentru Organigrama si Statul de
functii.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hatarare privind aprobarea Organigramei, a statului de
functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului
comunei Vintila Voda.
Domnul primar Petcu Constantin pune la dispozitia Consiliului local
Vintila Voda Organigrama , statul de functii si toate celelalte documente vizate
de Agentia Nationala a Functionarilor Publici spre stuiere si aprobare.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2010.
Domnul primar da citire Raportului domnului contabil al Primariei
Vintila cu privire la rectificarea Bugetului local, ca urmare a adreselor nr.
1721/24.06.2010, 1524/24.06.2010, 1884/05.07.2010 transmise de Directia
Generala a Finantelor Publice Buzau in urma modificarilor pe trimestre a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010, din
sumele alocate in trimestri III al anului 2010 au fost virate in trimestru IV al
anului 2010, la capitolul ,, Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale petru cofinantarea programelor de infrastructura si
dezvoltare rurala ,, , suma de 60 .000 lei , iar la capitolul,, Sume defalcate din
TVA pentru drumuri judetene si comunale,, suma de 38.000 lei. La capitolul,,
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal invataman
preuniversitar de stat,,, din credite alocate trimestrului III si Iv , a fost virata in
trimestrul II suma de 150.000 lei , pentru plata salariilor la invatamant, la care
se adauga suma de 6.000 lei pentru ,, Finantarea cheltuielilor cu salariile,
sporurile , indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin
hotarari judecatoresti.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul diverse , domnul primar da citire adresei inspectoratului de Politie
Judetean Buzau, cu privire la modul de asigurare a securitatii unitatilor de
invatamant, conform prevederilor Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor,
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bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, prin care se recomanda
montarea unor sisteme de alarma anti- efractie si supraveghere video.
Supus la vot de catre presedinte sedintei, Consiliul local Vintila Voda ,
stabileste ca acestea se vor realiza in functie de sursele bugetul local.
Domnul primar al Primarie Vintila Voda, domnul Petcu Constantin, pune
in discutie starea de degradare in care se afla sediul Primariei , in urma
ploilor abundente care au avut loc in ultimul timp si care au afectat cladire.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Stanescu Dumitrul, managerul Spitalului comunal Vintila Voda , da
citire la adresa Directiei de Sanatate a judetului Buzau, pentru stabilirea a doi
membrii in Consiliul consultativ , care are rolul de a dezbate principalele
probleme de stategiesi de organizare si functionare a spitalului, conform art
186, alin 2, lit c) din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii.
Se propune ca domnul Burlacescu Valentin , contabilul Primariei Vintila
Voda si domnul Raghina Gheorghe sa fie numiti ca membrii in Consiliul
consultativ, iar in urma supunerii la vot se aproba in unanimitate.
Ca urmare a preluarii Spitalului comunal Vintila Voda , se pune in discutie ,
de catre domnul primar Petcu Constantin ,

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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