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PROCES VERBAL
Incheiat astazi,10 martie 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, doamna
Burlacescu Ecaterina – secretarul comunei si domnul Raghina Coriolan –
delegat satescsat Coca Antimiresti.
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor, procesul
verbal incheiat in sedinta ordinara din luna februarie 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 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 alegerea presedintelui de sedinta;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
2. Proiect de hotarare cu privire la infiintarea serviciului de
salubrizare,aprobarea regulamentului de organizare si functionare a
serviciului de salubrizare a localitatii si a caietului de sarcini al serviciului de
salubrizare a localitatii Vintila Voda;
Initiator - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
3. Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară « ECO SERV VALEA SLANICULUI» ;
Initiator - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
4. Proiect de hotarare pentru achizitionarea pubelelor necesare in
desfasurarae activitatii serviciul de salubrizare a localitatii Vintila Voda;
Initiator - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
5. Proiect de hatarare

privind aprobarea
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Regulamentului

de

Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei Vintila Voda;
Initiator - domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
6. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local Vintila Voda pentru
efectuarea transportului scolar cu microbuzul destinat acestui scop ;
Initiator- domnul Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda;
7. Raport privind situatia gestionarii bunurilor ce apartin unitatii
administrativ-teritoriale.
Prezinta - doamna Burtel Maria – viceprimarul comunei;
8. Informare cu privire la aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
Informeaza-doamna Petcu Eugenia- inspector Compartiment asistenta
sociala;
9. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor;
10. Diverse
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Antemir Ion, presedintele de vasta al sedintei da citire primului
proiect de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Antemir Ion este propus de catre domnii consilieri sa fie presedinte
de sedinta pe urmatoarele 3 luni si este votat in unanimitate.
In continuare domnul Antemir Ion da citire urmatorului proiect de hotarare
de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotarare cu privire la infiintarea serviciului de
salubrizare,aprobarea regulamentului de organizare si functionare a
serviciului de salubrizare a localitatii si a caietului de sarcini al serviciului de
salubrizare a localitatii Vintila Voda.
Doamna Burtel Maria – viceprimarul comunei Vintila Voda , da informatii
cu privire la infiintarea serviciului de salubrizare mentionand ca , in
dimineata zilei de 10 martie 2011 , la Primaria Beceni a avut loc sedinta la
care au participat reprezentantii primariilor care adera la infiintarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « ECO SERV VALEA
SLANICULUI» , la care a participat.
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:
3. Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară « ECO SERV VALEA SLANICULUI» .
La acest proiect de hotarare , doamna Burtel Maria – viceprimarul comunei
Vintila Voda, informeaza Consiliul local despre procedura de infiintare a
Asociatia
de
Dezvoltare Intercomunitara si modul de colectare
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a gunoaielor menajere la nivelul comunei.
Se ia in discutie modul de incasare a taxei ce va fi platita de catre cetateni
si incheierea contractelor cu acestia.
Doamna Burtel Maria informeaza ca, la intrunirea care a avut loc cu
reprezentantii tuturor primariilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară « ECO SERV VALEA SLANICULUI» , Primaria Beceni si-a
exprimat optiunea ca fiecare Primarie in parte sa incheie contractele cu
cetatenii din localitate , pentru prestarea serviciului de colectare a gunoaielor
menajere, si deasemenea sa incaseze si taxa aferenta contractelor incheiate ,
dar membrii Consiliului local Vintila Voda i-si exprima nemultumirea cu
privire la aceste aspecte.
Se pune problema colectarii gunoaielor menajere de la cetatenii satelor
marginase, iar doamna Burtel Maria – viceprimar , mentioneaca ca se vor
instala containere de capacitate mare , in puncte care urmeaza a fi stabilite.
Se face mentiunea de catre doamna Burlacescu Ecaterina- secretar , ca
pentru realizarea activitatii de colectare a gunoaielor menajere , care este o
problema acuta la acest moment pentru comuna Vintila Voda, este nevoie de
infiintarea acestei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitară « ECO SERV
VALEA SLANICULUI» , dar totodata atrage atentia domnilor consilieri
asupra faptului ca sunt in masura sa-si exprime punctul de vedere in interesul
si spre binele localitatii si a locuitorilor .
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat in unanimitate de catre consilierii locali, dar cu conditia ca Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitară « ECO SERV VALEA SLANICULUI», care este
in curs de infiintare , sa icheie contractul de prestare de serviciu cu locuitorii
tuturor comunelor partenere si , deasemenea , sa incaseze taxa de la
persoanele contractante.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotarare pentru
achizitionarea pubelelor necesare in
desfasurarae activitatii serviciul de salubrizare a localitatii Vintila Voda.
Doamna Burlacescu Ecaterina – secretar al comunei , informeaza pe domnii
consilieri ca, este nevoie de pubele pentru ca cetatenii sa depoziteze gunoiul
menajer in gospodariile proprii , iar pentru achizitionarea lor , in urma
ofertelor primite si a unei estimari , este nevoie de suma de 70.000 lei si cere
acordul Consiliului local cu privire la utilizarea acestei sume in scopul
cumpararii pubelelor.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este aprobat
in unanimitate de catre consilierii locali.
Domnul Antemir Ion – presedintele sedintei, da citire urmatorului proiect de
hotarare :
5. Proiect de hatarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Vintila
Voda.
Doamna Burlacescu Ecaterina –secretar al comunei, informeaza ca in urma
distribuirii unui microbuz comunei Vintila Voda prin Ordinul Ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, nr. 5895/20.12.2010, privind
repartizarea microbuzelor scolare aferente anului 2010, se completeaza
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atribubutiile
Compartimentului Administrativ din cadrul
structurii
organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Vintila Voda
, prin adaugarea activitatii de transport scolar , drept pentru care se impune
aprobarea de Consiliul local a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al aparatului de specialitate al primarului comunei Vintila Voda.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este aprobat
in unanimitate de catre consilierii locali.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi :
6. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local Vintila Voda pentru
efectuarea transportului scolar cu microbuzul destinat acestui scop .
La acest proiect de hatarare , Doamna Burlacescu Ecaterina completaeza
cele mentionate la puntul 5 . al prezentului proces-verbal cu urmatoarea
informatie:
pentru ca transportul scolar cu microbuzul destinat in acest scop sa
functioneze , primaria comunei a desemnat pe domnul Zamfir Eusebio- sofer in
cadrul Primariei , se efectueze cursuri de pregatire profesionala , in urma
carora va sustine un examen pentru obtinerea Certificatului de competenta
profesionala , dupa care se va putea efectua de catre Primaria Vintila Voda
transportul rutier in cont propriu.
Domnul Draghia Nicolae- consilier, intreaba care va fi traseul microbuzului.
Doamna Burtel Maria –viceprimar, informeaza ca nu s-a stabilit pana la
aceasta data , dar se are in vedere ca de acest transport cu microbuzul scolar
sa beneficieze toti elevii comunei , cu mentiunea ca, destinatia lui speciala
fiind pentru elevii care locuiesc in satele Coca Antimiresti si Coca Niculesti,
datorita distantei mari dintre aceste sate si scolile frecventate de elevii
respectivi.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este aprobat
in unanimitate de catre consilierii locali.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
7. Raport privind situatia gestionarii bunurilor ce apartin unitatii
administrativ-teritoriale.
Doamna Burtel Maria da citire Raportului privind situatia gestionarii
bunurilor ce apartin unitatii administrativ-teritoriale , in care relateaza modul
de inventariere efectuat la finele anului 2010.
Se trece la urmatorul punct:
8. Informare cu privire la aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
Doamna Petcu Eugenia- inspector in cadrul Compartimentului de asistenta
sociala, da citire raportului si informeaza Consiliul local despre aplicarea
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Au loc discutii cu privire la modul de acordare a ajutorului social.
Se trece la punctul 9- Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor:
1. Se da citire adresei inaintate de Scoala cu clasele I-VIII ,, Tache si
Ecaterina Tocilescu” Vintila Voda, prin care se solicita necesarul de
materiale, necesarul de lemne pentru foc si propuneri pentru lucrari de
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intretinere in scolile din comuna in anul 2011.
Supusa la vot , cererea se aproba cu unanimitate de voturi.
2. Se da citire cererii unui grup de cetateni din comuna care solicita repararea
drumului vechi din zona Campulunceana si care nu mai poate fi utilizat din
cauza gropilor formate si a pomilor crescuti pe acest drum , mentionand ca
drumul care a fost pietruit cu ceva timp in urma s-a ingustat si nu poate fi
folosit de autovehicule.
Supusa la vot , cerea se aproba in functie de posibilitatile financiare ale
Primariei.
3. Se da citire cererii domnului Dinu C. Constantin care solicita folosinta
terenului din incinta minumentului de langa Posta Vintila Voda si a Scolii
Schei , teren care intentioneaza sa il coseasca .
Cerea se respinge pe urmatorul motiv – terenul solicitat a fost dat spre
folosinta domnului Drimbu Constantin , in urma cererii depuse si aprobate in
sedinta Consiliului local din luna februarie 2011.
4. Se da citire cererii domnului Raghina Gheorghe prin care solicita
arendarea de teren din proprietatea Primariei Vintila Voda, pentru obtinerea
statutului de fermier pentru a candida la un post in cadrul Camerei Agricole
care se va infiinta pe viitor.
Supusa la vot , cerea se aproba in functie posibilitatile financiare ale
Primariei.
Se trece la ultimul nr. de pe ordinea de zi - 10.Diverse:
Se da citire adresei Consiliului Judetean Buzau , prin care se face cunoscut,
din partea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva Buzau, disponibilul de
armasari de monta publica.
Se aduce la cunostinta Consiliului local si se pune in discutie contactarea si
incheierea unui contract intre Primaria Vintila Voda si un inginer din cadru
Directiei Agricole Buzau , cu scopul de a ajuta detinatorii de teren din
localitate , pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor. Pentru
aceasta , Primaria va achita celui care presteaza activitatea suma de 500 lei
lunar.
Domnii consilieri considera ca aceasta initiativa a domnului primar este in
folosul celor interesati care detin terenuri si sunt de acord.
Domnul consilier Draghia Nicolae solicita verbal urgentarea procurarii
materialelor solicitate de locuitorii satului Sirbesti pentru repararea puntii
din satul respectiv.
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,
ANTEMIR

SECRETAR,

ION

BURLACESCU ECATERINA
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