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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28 octombrie 2010 in sedinta ordinara a Consiliului
local Vintila Voda, unde, din totalul de 13 consilieri, au fost prezenti in sedinta
un numar de 12, deoarece domnul Strechie Doru a decedat , drept pentru care
, la propunerea domnului Petcu Constantin , primarul comunei , se tine un
moment de reculegere in memoria celui decedat.
La sedinta participa domnul Petcu Constantin – primarul comunei ,
doamna Burlacescu Ecaterina – secretarul comunei si Raghina Coriolan –
delegat satesc, sat Coca Antimiresti.
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor, procesul
verbal incheiat in sedinta ordinara din luna septembrie 2010, dupa care il
supune spre aprobare Consiliului local. Supus la vot este aprobat cu 12 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 12 consilieri din totalul de 13.
Domnul Coman Ion – 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 hatarare privind incetarea de drept a calitatii de consilier local
a domnului Strechie Doru , inainte de expirararea duratei normale a
mandatului;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
2. Proiect de hatarare privind validarea mandatului de consilier local al
domnului
Tiboaca Vasile în Consiliul local al comunei Vintila Voda
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
3. Proiect de hatarare privind numirea domnului Raghina Gheorghe,
consilier local al comunei Vintila Voda, ca reprezentant in Consiliul de
administratie al unitatii de invatamant din comuna Vintila Voda, judetul
Buzau;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
4. Proiect de hatarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010;
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Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
5. Proiect de hatarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la
comuna Vintila Voda pentru anul 2011;
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
6. Proiect de hatarare privind aprobarea lucrarii ,,Reparatii acoperis scoala
cu clasele I-VIII -Vintila Voda”;
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
7. Proiect de hatarare privind aprobarea executarii lucrarii ,, Invelitoare cu
tabla tip Lindab a scolii Tache si Ecaterina Tocilescu-Vintila Voda”;
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
8. Proiect de hatarare privind aprobarea executarii lucrariii ,,Reparatii
curente acoperis Scoala generala cu clasele I-VIII- Niculesti,,
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
9. Proiect de hatarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind
,,Retea de canalizare ape menajere si statie de epurare in comuna Vintila
Voda”
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
10. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
11. Diverse
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Coman Ion – presedinte de sedinta, da cuvantul domnului Petcu
Constantin – primarul comunei – pentru a prezenta proiectele de hotarare
aflate pe ordinea de zi:
1. Proiect de hatarare privind incetarea de drept a calitatii de consilier local
a domnului Strechie Doru , inainte de expirararea duratei normale a
mandatului;
Domnii consilieri cunosc situatia si supus la vot, de catre presedintele de
sedinta, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hatarare privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Tiboaca Vasile în Consiliul local al comunei Vintila Voda
Domnul Petcu Constantin da citire adresei P.R.M- Organizatia Judeteana
Buzau , prin care se comunica faptul ca domnul Tiboaca Vasile va fi noul
reprezentant in Consiliul local Vintila Voda.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hatarare privind numirea domnului Raghina Gheorghe,
consilier local al comunei Vintila Voda, ca reprezentant in Consiliul de
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administratie al unitatii de invatamant din comuna Vintila Voda, judetul
Buzau;
Conform adresei Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului
prin care se solicita numirea unui reprezentant al Consiliului local Vintila
Vintila in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant si care a fost
dezbatuta si in sedinta ordinara din luna septembrie 2010 , unde a fost
propus domnul consilier Raghina Gheorghe , proiectul de hatarare supus
aprobarii a fost votat cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hatarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010;
Se da citire urmatoarelor adrese:
- adresa Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau nr.
2594/05.10.2010 cu privire la modificarea pe trimestre a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010 la
indicele,, Sume defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor si municipiilor , din care
pentru finantarea cheltuielilor de personal invatamant preuniversitar de
stat ,, pe trimestru IV-2010 modificandu-se cu suma de 50.000 lei ;
- adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 8924/27.09.2010, privind suma
repartizata prin H.C.J. Buzau nr. 52/2010 pentru sustinerea programelor
de dezvoltare locala si pentru proiectele de infrastructura care necesita
cofinantare locala pe anul 2010, conform careia
bugetul local se
diminuiaza cu suma de 37.024 lei la indicele respectiv din bugetul local
pe anul 2010 ;
- Hotararea Consiliului judetean Buzau nr. 134/2010 , inaintata la
prefectura judetului Buzau in vederea obtinerii vizei de legalitate ;
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hatarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la
comuna Vintila Voda pentru anul 2011;
Domnul Petcu Constantin, primarul comunei Vintila Voda , aduce la
cunostinta consilierilor locali ca, impozitele si taxele locale , se stabilesc pana
la data de 31 octombrie pentru anul urmator, respectiv pentru anul 2011,
prin hotarare a Consiliului local.
In continuare da citire Anexei nr.1 care cuprinde valorile impozitelor si
taxelor locale pe anul 2011, conform Codului Fiscal, actualizat.
Consilierii locali sunt de acord cu valorile taxelor si impozitelor respective ,
iar proiectul de hatarare supus spre aprobare este votat si aprobat cu
unanimitate de voturi.
6. Proiect de hatarare privind aprobarea lucrarii ,,Reparatii acoperis scoala
cu clasele I-VIII -Vintila Voda”;
Domnul primar da citire adresei nr. 494/ 25.10.2010 inaintata de Scoala cu
clasele I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu,, Vintila Voda , prin care
directorul coordonator solicita si motiveaza necesitate reparatiei curente la
acoperisul Scolii cu clasele I-VIII- Vintila Voda .
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Domnul primar aduce la cunostinta Consiliului local ca pe viitor este foarte
posibil ca aceasta scoala sa ramana singura scoala functionala din comuna
prin restrangere si comasare .
Domnul Petcu Constantin , primarul comunei Vintila Voda, comunica
domnilor consilieri ca este nevoie de alocarea sumei de 65.000 lei din bugetul
local pe anul 2010 pentru realizarea proiectului.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hatarare privind aprobarea executarii lucrarii ,, Invelitoare cu
tabla tip Lindab a scolii Tache si Ecaterina Tocilescu-Vintila Voda”;
Se da citire adresei nr. 494/ 25.10.2010 inaintata de Scoala cu clasele I-VIII
,, Tache si Ecaterina Tocilescu,, Vintila Voda , prin care directorul
coordonator Ionita Stela solicita si motiveaza necesitatea reparatiei curente la
scoala respectiva .
Domnul primar face mentiunea ca Scoala respectiva fac corp comun cu Scala
cu clasele I-VIII- Vintila Voda , prin urmare este necesara efectuarea lucrarii
de reparatie.
Pentru realizarea lucrarii , domnul primar solicita alocarea sumei de 65.000
lei.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hatarare privind aprobarea executarii lucrarii privind
aprobarea executarii lucrarii ,,Reparatii curente acoperis Scoala generala
cu clasele I-VIII- Niculesti,,
Domnul Constantin Petcu , primarul comunei Vintila Voda da citire adresei
nr. 493/ 25.10.2010 inaintata de Scoala cu clasele I-VIII ,, Tache si
Ecaterina Tocilescu,,Vintila Voda , prin care aduce la cunostinta autoritatilor
publice locale faptul ca, la Scoala cu clasele I-VIII-Niculesti acoperisul se
afla intr-un stadiu de degradare ce necesita reparatii.
Domnii consilieri Beceanu Eugen si Draghia Nicolae intreaba :
- in inventarul carei unitatii figureaza localul Scolii Niculesti., pentru ca este
posibil ca pe viitor aceasta scoala sa se desfiinteze.
Domnul primar raspunde :
- scoala este in patrimoniul Primariei si ca , in cazul in care se va desfiinta ,
aceasta constructie va putea primii o alta destinatie .
Domnul primar mentioneaza ca pentru refacerea acoperisului se va folosii
si tigla de la scoala din satul Coca Antimiresti, deoarece nu se mai utilizeaza
aceasta scolala iar localul este intr-un stadiu avansat de degradare.
Pentru executarea lucrarii, domnul primar solicita Consiliului local Vintila
Voda alocarea sumei de 40.000 lei.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hatarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind
,,Retea de canalizare ape menajere si statie de epurare in comuna Vintila
Voda”.
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Primarul comunei, domnul Petcu Constantin comunica Consiliului local ca in
conformitate cu Ordinul nr. 1450/10.09.2010- Programul de protectia
resurselor de apa , sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare,
canalizare si statii de epurare, in urma alimentarii cu apa a comunei este strict
necesara realizarea retelei de canalizare a apei menajere si a statiei de
epurare in comuna Vintila Voda, deoarece din anul 2012 nu se va mai putea
utiliza sistemul de alimentare cu apa curenta, in lipsa acestor obiective.
Necesitatea si oportunitatea acestui proiect este in conformitate cu
prevederile Tratatului de Aderare si Programului de Dezvoltare Rurala si este
circumscrisa strategiei de dezvoltare a comunei, iar pentru studiul de
fezabilitate este nevoie de suma de 63.100 lei.
Domnul Teofil Sirbescu intreaba:
- ce suma va fi suportata de Primarie la realizarea sistemului de canalizare si
statie de epurare.
Domnul Petcu Constantin raspunde :
- un procent de 5% din din investitie va fi suportat de Primarie , restul
investitiei va fi din fonduri nerambursabile.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este ,, Discutarea si aprobarea
cererilor ".
1. Adresa nr. 453/28.09.2010 , inaintata de Scoala cu clasele I-VIII- ,,
Tache si Ecaterina Tocilescu ” Vintila Voda, prin care se solicita
decontarea abonamentelor de transport sau contravaloarea benzinei
utilizata pentru deplasarea, cu auto personal, in anul scolar 2010-2011 la/
de la scoala unde desfasoara activitate cadrele didactice respective.
Domnul Petcu Constantin face mentiuneea ca a solicitat directorului
coordonator pontajul lunar , in urma caruia se va efectua decontarea
transportului, iar valoarea decontului se va diminua cu 25% , conform Legii
nr. 118/2010. Se aproba.
2. Cererea domnului Strezoiu Danel, director la Caminul cultural Vintila
Voda, prin care solicita inlocuirea usilor de la intrarea in Caminul cultural si
a usilor de la intrarea in sala de discoteca , deoarece sunt deteriorate. De
asemenea, achizitionarea a doaua aeroterme electrice pentru caldura, in
dotarea Caminului cultural, mentionand ca respectivele cheltuieli pot fi
efectuate din fonduri proprii , folodindu-se suma de 11.000 lei. Se aproba.
3. Cererea doamnei Petcu Liliana, functionar public in cadrul Primariei
Vintila Voda, prin care solicita promovarea sa in urma terminarii studiilor
superioare. Se aproba.
In continuare se trece la punctul ,, Diverse " de pe ordinea de zi:
1. Domnul consilierl Draghia Nicolae intraba:
- care este stadiul proiectului de colectare a gunoaielor menajere.
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Doamna Burtel Maria, viceprimar la comuna Vintila Voda, raspunde:
- in data 03.11.2010 este invitata la Primaria Beceni , unde are loc
analiza stadiului lucrarilor privind colectarea gunoiului menajer , dupa care
va putea sa dea relatii cu privire la acest aspect.
2. Domnul consilier Coman Ion, intreaba:
- care este modul de acordare a ajutorului de incalzire.
Domnul primar raspunde:
- se acorda persoanelor care fac dovada ca sunt proprietari de locuinta, prin
eliberarea de adreverinta, in baza registrului agricol, si a actelor doveditoare
de venit , iar persoanele care nu au nici un venit au obligatia sa prezinte la
dosar adeverinta de venit de la Administratia Financiara de care apartine.
3. Domnul consilier Beceanu Eugen intreaba :
- care este situatia platiisalariilor asistentilor personali.
Domnul Petcu Constantin , primarul comunei , raspunde:
- in urma discutiilor avute cu conducerea Consiliului Judetean Buzau si a
Prefecturii Municipiului Buzau , in viitorul apropiat se vor aloca bani pentru
plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a
indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap.
4. Domnul Antemir Ion aduce iarasi in discutie drumul care duce spre
satul Coca Antimiresti unde sunt multe gunoaie si nu sunt facute santuri.
D-na viceprimar ii spune ca santurile trebuie facute de catre fiecare cetatean in
dreptul proprietatii, conform legii, si ca au fost atentionati prin diferite adrese.
Domnul Antemir Ion solicita persoane care sunt platite de Primaria Vintila
Voda in baza Legii 416 , pentru realizarea santurilor, iar domnul Primar
spune ca va avea in vedere aceasta propunere, dar ca, majoritatea dosarelor
care erau aprobate in baza acestei legi au fost suspendate din cauza
documentelor nedepuse in termen de catre beneficiari.
Referitor la ceasta problema , dar si pentru problemele similare ce pot
aparea pe viitor , precum si pentru buna gospodarire a comunei, domnul
Primar aduce la cunostinta si propune Consiliului local achizitionarea de
catre Primarie, a unui utilaj pentru lucrari de acest gen.
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,
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COMAN ION

BURLACESCU ECATERINA
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