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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30 noiembrie 2010 in sedinta ordinara a Consiliului
local Vintila Voda, unde, din totalul de 13 consilieri, au fost prezenti in sedinta
un numar de 13 consilieri.
La sedinta participa doamna Burlacescu Ecaterina – secretarul comunei
si Raghina Coriolan – delegat satesc, sat Coca Antimiresti.
Din motive de sanatate nu a participat la sedinta domnul Petcu
Constantin- primarul comunei.
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor, procesul
verbal incheiat in sedinta ordinara din luna octombrie 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 toti
consilierii locali.
Domnul Coman Ion – presedintele de sedinta- da citire ordinei de zi si
supune spre aprobarea consiliului local, urmatoarea ordine de zi a sedintei:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010;
Initiator : domnul Petcu Constantin- primarul comunei;
2. Raport privind activitatea desfasurata de consilierii locali pe trimestruIII -2010;
Prezinta domnii consileri locali ai comunei Vintila Voda;
3. Raport privind activitatea Postului de Politie al comunei Vintila Voda;
Prezinta domnul Blidaru Dumitru- seful Postului de Politie ;
4. Raport privind activitatea inspectorului – registru agricol : activitatea
desfasurata in anul 2010 , a evidentelor registrelor agricole si a pregatirii
lucrarilor pentru Recensamantul Agricol General;
Prezinta doamna Iamandi Cecilia - inspector registru agricol;
5. Raport privind acordarea ajutorului de incalzire , cetatenilor cu domiciliul
in comuna Vintila Voda;
Prezinta doamna Petcu Eugenia- inspector asistenta sociala;
6. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
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7. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Coman Ion – presedinte de sedinta, in lipsa domnului Petcu
Constantin , da citire proiectului de hatarare aflat pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010;
Initiator : domnul Petcu Constantin- primarul comunei;
Doamna Burlacescu Ecaterina – secretar al comunei Vintila Voda, da
explicatii cu privire la rectificarea de buget survenita in urma adresei Directiei
Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau nr. 2840/02.11.2010 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 ,, bugetul local , pe trimestru IV-2010 modificandu-se cu
suma de 30 000 lei ;
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat in unanimitate de catre consilierii locali.
In continuare se trece la urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:
2. Raport privind activitatea desfasurata de consilierii locali pe trimestruIII -2010;
Prezinta domnii consileri locali ai comunei Vintila Voda;
In urma unei discutii cu privire la modul de prezentare a raportului de
activitate pe trimestru III al anului 2010, domnii consilieri au hotarat de comun
acord sa nu se dea citire respectivelor rapoarte de activitate ci sa se depuna la
dosarul cu lucrarile sedintei din luna noienbrie 2010.
3. Raport privind activitatea Postului de Politie al comunei Vintila Voda;
Prezinta domnul Blidaru Dumitru- seful Postului de Politie ;
Deoarece domnul Blidaru Dumitru- sef de post la Postul de Politie Vintila
Voda nu a putut fi prezent la sedinta, raportul privind activitatea Postului de
Politie Vintila Voda este prezentat de catre domnul Cirlig Cristinel Nicolaeagent de politie la Postul de Politie Vintila Voda.
Dupa citirea raportului de activitate , domnul agent Cirlig Cristinel
Nicolae
adreseaza domnilor consilieri rugamintea de a atrage atentia
cetatenilor sa nu mai lase animalele nesupravegheate pe raza comunei ,
deoarece au fost semnalate cazuri in care au fost furate astfel de animale .
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Domnul consilier Rosu Constantin intreba :
- despre modul de comercializarea al animalelor practicat de catre unii
cetateni;
Domnul agent Cirlig Cristinel Nicolae raspunde:
- astfel de cazuri nu pot fi verificate in amanunt , se dau sanctiuni
contraventionale , care de regula nu se platesc, iar pentru confiscarea
animalelor aflate in curs de comercializare ilegala nu esteposibila,
deoarece nu este disponibil spatiu adecvat si necesar lor.
Domnul consilier Antemir Ion:
- intreaba daca la vereficarea in astfel de cazuri a animalelor se cere
Certificatul sanitar veterinar pentru ele, eliberat de medicul veterinar
din comuna;
Domnul agent Cirlig Cristinel raspunde ;
- de regula vanzatorii detin documente de provenienta a animalelor, dar
nu au acte de vanzare a lor.
Domnul consilier Teofil Sirbescu aduce la cunostinta ca , privitor la
acesta tema, in satul Sirbesti a propus locuitorilor ca animalele ce merg la
pasunat sa fie supravegheate pe rand de catre proprietari .
De asemenea propune conducerii Primariei sa sprijine Postului de Politie
cu cele necesare in buna desfasurare a activitatii acestuia , deoarece cantitatea
de benzina de 50l/ luna nu este suficienta dupa parerea sa si da cateva
exemple de cazuri rezolvate cu succes si promtitudine .
Tot aici domnul Beceanu Eugem aduce in discutie faptul ca iluminatul public
din comuna nu functioneaza la capacitate maxima, deoarece unele lampi sunt
arse si trebuiesc inlocuite.
In continuare se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4. Raport privind activitatea inspectorului – registru agricol : activitatea
desfasurata in anul 2010 , a evidentelor registrelor agricole si a pregatirii
lucrarilor pentru Recensamantul Agricol General;
Prezinta doamna Iamandi Cecilia - inspector registru agricol;
Domnul Coman Ion, presedintele de sedinta, da citire raportului, deoarece
doamna Iamandi Cecilia fiind la sedinta de instruire privin Recensamantul
General Agricol , nu a fost prezenta la sedinta de Consiliul local.
Doamna Burlacescu Ecaterina , secretar al comunei Vintila Voda , prezinta
informatii cu privire la Recensamantul General Agricol care se desfasoara in
perioada 02.12.2010 – 31.01.2011 .
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi :
5. Raport privind acordarea ajutorului de incalzire , cetatenilor cu domiciliul
in comuna Vintila Voda;
Prezinta doamna Petcu Eugenia- inspector asistenta sociala;
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Dupa citirea raportului , doamna Petcu Eugenia – inspector asistenta sociala
si doamna Burlacescu Ecaterina – secretar , dau detalii cu privire la modul de
acordarea a jutorului de incalzire pentru perioada noiembrie 2010- martie
2011.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi :
6. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
Se da citire adresei Scolii de coordonare Vintila Voda prin care solicita
alocarea sumei de 3000 lei pentru cumpararea de cadouri de Craciun elevilor
de la scolile de pe raza comunei Vintila Voda.
Supusa la vot , cererea se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da citire adresei prin care Scoala de coordonare Vintila Voda solicita
un necesar de materiale pentru repararea unei anexe a scolii , respectiv
magazia de depozitare a lemnelor pentru incalzire.
Supusa la vot , cererea este aprobata de catre Consiliul local.
Domnul consilier Draghia Neculai inainteaza cerea si rugamintea unui
grup de cetateni din satul Sirbesti prin care se solicita material lemnos pentru
repararea unei punti de sufa ce traverseaza raul Slanic in punctul Sarbesti ,
aflandu-se in stadiu avansat de degradare.
Se analizeaza si se aproba , urmand ca materialul lemnos necesar sa se
procure de pe pasunea impadurita din punctul Giurgiu, aflata in proprietatea
Primariei .
Se da citire cererii domnului Mihaila Mihai din satul Coca Niculesti, prin
care solicita un ajutor de inmormantare in urma decesului fiului sau .
Consiliul local da avizul de a se rezolva legal acesta cerere, daca este
posibil.
Se trece la punctul Diverse de pe ordinea de zi:
Domnul consilier Beceanu Eugen da citire cererii semnate de dansul , de
domnul consilier Sirbescu Teofil si de domnul consilier Rosu Constantin , prin
care solicita ca in Bugetul local pe anul 2011 sa se prevada suma de 30. 000
lei pentru constituirea unui monument al eroilor comunei .
De asemenea , tot prin aceasta cerere , dansii solicita Consiliului local sa
inainteze urgent o cerere Consiliului Judetean pentru a aloca din Bugetul pe
anul 2011 suma de 100.000 lei pentru construirea acestui monument.
Tot prin aceasta cerere se solicita Consiliului local si domnului Primar al
conumei Vintila Voda sa se gaseasca un teren in satul Vintila Voda pentru
construirea monumentului respectiv.
In urma unor largii discutii pe marginea acestei cereri , rezolutia
Consiliului local Vintila Voda este de a se discuta despre subiectul acestei
cereri la momentul aprobarii Bugetului local pe anul 2011.
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Domnul consilier Beceanu Eugen ridica problema cu privire la punerea in
posesie a domnului Tudose Ion din comuna Vintila Voda, si a domnului
Voicila Gheorghe din satul Coca Antimiresti.
Pentru relatii si lamuriri este invitat sa ia larte la sedinta domnul inginer din
cadrul Comparimentului Urbanism , care informeaza pe domnul Beceanu
Eugen cu cele necesare pentru clarificarea problemelor ridicate si ca
procedura se efectuiaza conform hoatararii judecatoresti in cazul domnului
Tudose Ion , iar pentru domnul Voicila Gheorghe se solicita informatii mai
clare si precise pentru un raspuns pe masura asteptarilor.
Domnul Beceanu Eugen ridica problema restituirii banilor retinuti cadrelor
didactice in urma verificarii Curtii de Conturi Buzau .
Doamna Burlacescu Ecaterina informeaza ca s-a intocmit statul de plata
pentru restituirea sumelor retinute , urmand ca in perioada urmatoare sa se
efectuieze si plata.
Domnul Beceanu Eugen intreba de modul de provenienta a terenului unei
persoane din comuna Vintila Voda- punctul Poiana, unde respectiva persoana
a instalat o ferma de cai.
Deoarece persoanele din cadrul Primariei prezente la sedinta nu sunt in
cunostinta de modul de provenienta a terenului respectic, ramane ca doamna
viceprimar Burtel Maria sa dea informatii in sedinta din luna decembrie a
anului 2010.
Domnul Draghia Neculai ridica din nou problema gunoaielor menajere si
modul de colectare a taxei .
Doamna viceprimar Burtel Maria informeaza ca taxa va fi incasata de
Primaria Vintila Voda , iar banii vor fi virati Primariei Beceni , in urma
contractului incheiat cu aceasta.
Domnul Beceanu propune ca pentru orice modificare a taxei survenita , sa
se prezinte documentatie pentru stabilirea si aprobarea modificarii taxei.
In final domnul consilier Rosu Constantin cere inforatii doamnei viceprimar
in legatura cu cererea prin care s-a solicitat balastarea ulitei din satul
Niculesti , ulita pe care dansul locuieste.
Doamna viceprimar ii raspunde ca se are in vedere rezolvarea cererii , dar
aceasta este posibil in momentul in care vor fi bani disponibili.
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,

COMAN ION

BURLACESCU ECATERINA
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