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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 8 februarie 2011 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, domnul
Burlacescu Valentin – referent contabil si Raghina Coriolan – delegat satesc,
sat Coca Antimiresti.
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor, procesul
verbal incheiat in sedinta ordinara din luna ianuarie 2011, 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.
Domnul Lica Dumitru – 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 incheierea exercitiului bugetar pe anul
2010.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei Vintila
Voda, judetul Buzau.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de achizitii pe anul
2011.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei Vintila
Voda, judetul Buzau.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei Vintila
Voda, judetul Buzau.
4. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
5. Diverse.
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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:
1. Proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul
2010.
Domnul primar da cuvantul domnului Burlacescu Valentin- referent
contabil, pentru a prezenta raportul privind executia bugetara pe anul 2010 –
sinteza realizarii principalelor categorii de venituri si a executiei cheltuielilor
bugetului local.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu 12 voturi,, pentru’’ si o abtinere, a domnului consilier Beceanu
Eugen.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de achizitii pe anul
2011.
Domnul primar Petcu Constantin da citire Planului anual de achizitii
publice pentru anul 2011.
Supus la vot, de catre presedintele de sedinta, proiectul de hotarare este
aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
Domnul primar da citire adresei S.C. PLAIURILE SLANICULUI SRL –
MINZALESTI - prin care se solicita ca in planul de buget pe anul 2011, la
capitolul ,, Proiectari’’ sa prindem si suma de 48 000 lei pentru proiectul
,, Modernizare statie de apa Minzalesti’’, proiect initiat de Asociatia de
dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciile de alimentare
cu apa, canalizare si infrastructura ,, Plaiul Slanicului’’ prin intermediul S.C.
Plaiurile Slanicului SRL, la care suntem asociati. Se aproba.
Domnul primar da cuvantul domnului Burlacescu Valentin – referent
contabil , pentru a prezenta adresa nr. 76/2011 a Directiei Generale a
Finantelor Publice Buzau si bugetul local detaliat pentru anul 2011. Dupa
prezentarea bugetului, domnul primar face unele precizari cu privire la
lucrarile care trebuie executate si anume :
- la scoala Vintila Voda trebuie aduse lemne, facuta curatenie, puse termopane
deorece gemurile sunt foarte vechi, izolatie exterioara;
- la scoala Coca Antimiresti trebuie sa se repare acoperisul, schimbata toata
tamplaria, jgheaburi, curatenie interioara si exterioara, in acest sens fiind
alocati 70 000 lei, in proiectul de buget acestia fiind prevazuti pentru puturi
forate.
Domnul Beceanu Eugen intreaba care drumuri comunale se vor repara.
Domnul primar ii raspunde ca prioritar este drumul DC 99 – Coca Antimiresti,
pentru a putea circula microbuzul de transport elevi.
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 cetatenilor".
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1.Doamna Tudor Sofia solicita iarba de pe terenul de sport al scolii din
satul Coca Antimiresti. Se aproba.
2. Domnul Drimbu Constantin solicita iarba din curtea scolii Schei. Se
aproba, cu conditia sa o coseasca si sa repare gardul scolii.
In continuare se trece la punctul ,, Diverse " de pe ordinea de zi:
Domnul Beceanu Eugen intreaba cand va incepe colectarea gunoiului
menajer si cand va incepe construirea puntilor pe sufe pentru care sunt facute
studiile de fezabilitate . Domnul primar ii raspunde ca mai intai trebuie
cumparate pubele, apoi in cel mai scurt timp va incepe si colectarea gunoiului,
iar studiile de fezabilitate au fost depuse pentru obtinerea finantarii.
Doamna Stanescu Simina intreaba cand va incepe transportul elevilor cu
microbuzul. Domnul primar ii raspunde ca in jur de 15 martie 2011.
Domnul Sirbescu Teofil intreaba care este situatia spitalului Vintila
Voda. Domnul primar ii raspunde ca s-au trimis adrese la toate institutiile
statului, prin care se solicita ca spitalul sa nu se desfiinteze si sa ramana cu
aceeasi destinatie. Tot domnul Sirbescu Teofil intreaba cand se va repara
drumul judetean. Domnul primar ii raspunde ca acesta este in administrarea
Consiliului Judetean Buzau, dar, se pare ca, deocamdata nu sunt bani pentru
repararii.
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,

LICA DUMITRU

BURLACESCU ECATERINA
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