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PROCES VERBAL
Incheiat astazi,31 ianuarie 2011 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 , domnul Petcu Constantin – primarul comunei
Vintila Voda ,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 decembrie 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 Lica Dumitru – 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 , la luna decembrie
2010 ;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
2. Proiectul de hotarare privind stabilirea criteriilor pentru acordarea
ajutorului social ;
Initiator - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
3. Proiect de hotarare privind promovarea in clasa a doamnei Petcu Liliana , la
pozitia nr. 6 in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Vintila Voda , judetul Buzau;
Initiator - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
4. Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului social pe anul 2011 , in
procent de 100%;
Initiator - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
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5. Proiect de hatarare privind planul anual de actiuni sau de lucrari de
interes local , pentru persoanele din comuna Vintila Voda care beneficiaza
de ajutor social conform Legi 416/2001
6. Raport privind activitatea economico-sociala a comunei Vintila Voda,
judetul Buzau, pe anul 2010;
Prezinta - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
7. Raport de activitate al viceprimarului comunei Vintila Voda , judetul
Buzau, pe anul 2010;
Prezinta- doamna Burtel Maria- viceprimar al comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
8. Informare privind scrisorile si sesizarile cetatenilor pe semestrul II al
anului 2010;
Prezinta – doamna Burlacescu Ecaterina – secretar al comunei Vintila Voda
, judetul Buzau ;
9. Raport de activitate al consilierilor pentru trimestru IV 2010;
Prezinta domnii consilieri ai Consiliului local Vintila Voda;
10. Raport de activitate al Comisiilor de specialitate pe semestru II 2010;
Prezinta presedintii comisiilor de specialitae din cadrul Consiliului local
Vintilas Voda;
11. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor;
12. Diverse .
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Lica Dumitru – presedinte de sedinta, da cuvantul domnului Petcu
Constantin – primarul comunei – pentru a prezenta proiectele de hotarare
aflate pe ordinea de zi si expunerile de motive ;
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
decembrie 2010 ;

local ,

la luna

Domnul Petcu Constantin-primarul comunei Vintila Voda da citire :
- adresei Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau nr.
3227/ 28.12.2010, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate
din T.V.A. pentru echilibrarea bugetului local ,aprobate din fondul de
rezerva , prin care Bugetul local , la indicele ,, Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale, se modifica cu suma de 30.000 lei;
adresei Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau
nr.3234/30.12.2010, privind modificarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si
municipiilor, prin care bugetul local se modifica astfel :
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- la indicele ,, pentru finantarea cheltuielilor de personal
invatamant preuniversitar de stat,, se modifica cu suma de 966.000 lei;
- la indicele ,, pentru finantarea drepturilor asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav,, , se modifica cu suma de
282.000 lei;
- art. 58, ali. (1), lit.c), din Legea nr. 273 privind finantele publice
locale,actualizata , prin care prevede acoperirea definitiva a deficitelor ale
sectiunilor de functionare si dezvoltare, la sfatsitul exerciutiului bugetar;
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este aprobat
in unanimitate de catre consilierii locali.
2. Proiectul de hotarare privind stabilirea criteriilor pentru acordarea
ajutorului social ;
Domnul primar Petcu Constantin aduce la cunostinta Consiliului local
faptul ca Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat , actualizata, mentioneaza la art. 18, alin (1)
faptul ca stabilirea dreptului de ajutor social se realizeaza in baza anexelor
Hotararii Guvernului nr.50/2011 , iar conform art. 22 Consiliul local
aproba prin hotarare listele si criteriile pentru stabilirea ajutorului social ,
si propune Consiului local Vintila Voda intrunit in sedinta sa analizeze si sa
aprobe criteriile pentru acordarea ajutorului social conform anexelor
Hotararii Guvernului nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.
Supus spre aprobare proiectul de hotarare privind stabilirea criteriilor
pentru acordarea ajutorului social, este aprobat in unanimitae.
3 . Proiect de hotarare privind promovarea in clasa a doamnei Petcu Liliana , la
pozitia nr. 6 in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Vintila Voda , judetul Buzau;

La acest proiect de hatarare domnul primar al comunei Vintila Voda aduce
la cunostinta ca, in urma examenului de promovare organizat in conformitate
cu prevederile Ordinului nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a
functionarilor publici, ca urmare a finalizarii studiilor superioare, examen
sustinut de doamna Petcu Liliana functionar public care ocupa pozitia nr. 6
in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Vintila
Voda , se promoveaza din functia publica de referent , clasa III, grad
profesional superior, in functia publica de inspector , clada I, grad
profesional principal.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este aprobat
in unanimitate de catre consilierii locali.

4. Proiect de hotarare pentru

acordare a procentului de plata din
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cuantumul ajutorului social ,stabilit in baza Legii nr. 416/2001

Domnul primar reaminteste ca prin Hotararea nr. 7 ,aprobata de
Consiliului local in data de 16 aprilie 2010, s-a stabilit ca plata cuantumului
ajutorului social sa se faca in procent de 60% , suma ce se asigura din bugetul
local la momentul respectiv , iar bugetul local nu permitea mai mult , dar in
urma modificarii Legii nr.416/2001 si a Normelor de aplicare a ei, care
prevad prin art . 24, alin (6) faptul ca primarul are obligatia de a transmite
agentiei teritoriale situatia cuantumului ajutorului precum si sumele de plata ,
drept pentru care propune
emiterea unui hotarari pentru stabilirea
cuantumului ajutorului social in procent de 100%, beneficiarilor din comuna
Vintila Voda .
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este aprobat
in unanimitate de catre consilierii locali.

5. Proiect de hatarare privind planul anual de actiuni sau de lucrari de
interes local , pentru persoanele din comuna Vintila Voda care beneficiaza
de ajutor social conform Legi 416/2001
Domnul Petcu Constantin –primarul comunei Vintila Voda, comunica
domnilor consilieri ai comunei Vintila Voda faptul ca , pentru sumele acordate
ca ajutor social , una dintre persoanele majore apte de munca din familia
beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului , actiuni
sau lucrari de interes local , fara a se putea depasi regimul normal de lucru si
cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii”;
Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin
hotarare a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului , drept
pentru care solicita Consiliului local sa studieze si sa adopte proiectul de
hatarare privind planul anual de actiuni sau de lucrari de interes local ,
pentru persoanele din comuna Vintila Voda care beneficiaza de ajutor social
conform Legi 416/2001.
Propunerile consilierilor pentru planul de actiuni sau de lucrari de interes
local sunt:
- efectuare de lucari de reparatii si intretinere a santurilor , cele din afara
proprietatilor cetacenilor;
- activitati gospodaresti la scolile din localitate;
- desfundatul canalelor de scurgere a aluviunilor ;
- efectuarea de strangere a gunoaielor de pe raza comunei , in zonele ce
tin de domeniul public;
- dezapezire;
- asigurarea curateniei pe albia paraului Slanic;
- etc.
Domnul primar informeaza pe domnii consilieri locali ca intentioneaza sa
incheie un contract cu o firma care va ridica peturi si hartie de la persoane
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fizice si juridice, dar vor exista anumite conditii de predare a acestor deseuri ,
conditii care vor fi comunicate cetatenilor la momentul respectiv.
Domnul consilier Rosu Constantin propune ca doamna viceprimar Burtel
Maria sa se deplaseze impreuna cu domnii consilieri in fiecare sat al comunei ,
unde vor purta discutii cu cetatenii despre efectuarea actiunilor edilitargospodaresti ale spatiilor aflate in proprietatea publica si privata.
Domnul consilier Antemir Ion propune ca beneficiarii legii nr. 416/2001 sa
efectuiezi lucrari si actiuni de interes local in echipa pe toata raza comunei
Vintila Voda , nu doar in satul de domiciliu al fiecaruia.
Domnul consilier Beceanu Eugen propune ca din planul de actiuni al
lucrarilor sa faca parte si activitatea de actiune de curatare a pasunilor
comunale, iar domnul Petcu Constantin- primarul comunei aduce la cunostinta
ca prin contractele de arenda incheiate intre Primarie si arendasi , aceasta
operatiune este stipulata ca fiind una din obligatiile arendasilor.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este aprobat
in unanimitate de catre consilierii locali.

In continuare se trece la rapoartele aflate pe ordinea de zi;

6. Raport privind activitatea economico-sociala a comunei Vintila Voda,
judetul Buzau, pe anul 2010;
Domnul Petcu Constantin , primarul comunei Vintila Voda, da citire
raportului privind activitatea econimico-sociala a comunei.

7. Raport de activitate al viceprimarului comunei Vintila Voda , judetul
Buzau, pe anul 2010;
Doamna Burtel Maria, viceprimar al comunei Vintila Voda , da citire
Raportului de activitate pe anul 2010 .

8. Informare privind scrisorile si sesizarile cetatenilor pe semestrul II al
anului 2010;
Doamna Burlacescu Ecaterina , secretar al comunei Vintila Voda, da
citire informareii privind scrisorile si sesizarile cetatenilor pe semestrul II al
anului 2010.
9. Se prezinta rapoartele de activitate ale consilierilor locali;
10. Se prezinta raportele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
11. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
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Se da citire cererii doamnei Neaga Maria – bibliotecar la Biblioteca
comunala Vintila Voda , prin care solicita instalarea de internet , deoarece
a fost instiintata de Biblioteca Judeteana Buzaua ca i s-a repartizat un nr. de 4
calculatoare pentru dotarea bibliotecii comunale si folosirea acestora de
catre catatenii comunei .
Supusa la vot cererea a fost aprobata.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi -Diverse :
Domnul Raghina Coriolan , reprezentant satesc , aduce la cunostinta ca
drumul ce face legatura dintre satul Coca Antimiresti si satul Vintila Voda
este inaccesibil mijloacelor de transport deoarece, in urma exploatarii masei
lemnoase si respectiv a autovehiculelor de tonaj mare care transporta lemnul
exploatat , drumul satesc este degradat , magazinul din sat nu poate fi
aprovizionat cu cele necesare locuitorilor si propune balastarea drumului .
Domnul Petcu Constantin , primarul comunei , spune ca se vor lua masuri in
aceasta privinta.
Domnul consilier Draghia Neculai, in calitatea sa de tehnician la Ocolulul
Silvic Vintila Voda, sugereaza sa se permita circulatia pe drumul satesc cu
conditia de a se efectua si remedierea necesara de catre cei care au efectuat
transportul de masa lemnoasa.
Domnul Petcu Constantin , primarul comunei, face cunoscut ca a solicitat
Ocolului Silvic un grafic cu perioadele in care se efectuiaza exploatari din
padure , dar nu a intrat in posesia unui astfel de grafic.
Domnul consilier Draghia Nicolae , aminteste de cerea cetatenilor din satul
Sirbesti prin care solicitau material lemnos pentru repararea unei punti de
sufa ce traverseaza paraul Slanic in punctul Sarbesti , aflandu-se in stadiu
avansat de degradare.
Domnul Petcu Constantin, primarul comunei, spune ca se va procura lemnul
necesar care va fi pus la dispozitie cetatenilor pentru efectuarea reparatiei.
Domnul consilier Rosu Constantin face cunoscut ca este necesara interventia
si rezolvarea problemei izvorului din puncul Poteca care aduce viitura in
curtile si gradinile acelor cetateni din satul Niculesti care sunt afectati.
Se discuta problema iluminatului public- sa se inlocuiasca becurile arse de pe
trasee si sa se repare instalatia electrica acolo unde este nevoie.

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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LICA DUMITRU

BURLACESCU ECATERINA

7

