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PROCES VERBAL
Incheiat astazi , 8 aprilie 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 extraordinara din luna martie 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 Antemir Ion– presedintele de sedinta- da citire ordinei de zi si
supune spre aprobarea consiliului local, urmatoarea ordine de zi a sedintei:
1. Proiect de hatarare privind rectificarea Bugetului local si a Planului de
achizitii publice pe anul 2011 , in scopul cofinantarii si a functionarii
Caminului pentru persoane varstnice din comuna Vintila Voda, judetul
Buzau;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
2.

Proiect de hatarare pentru stabilirea taxei speciale pentru desfacerea
casatoriei prin divort pe cale administrativa ;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
3.

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat si a taxelor de
gloaba pe anul 2010;
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
4.

Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii la Caminului
pentru persone varstnice din comuna Vintila Voda ;
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
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5. Proiect de hotarare Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC98 SI DC99, COMUNA
VINTILA VODA, JUDEŢUL BUZĂU”
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
6. Proiect de hotarare pentru cheltuieli la categoria de lucrari : Reparatii
curente la Caminul pentru persoane varstnice Vintila Voda;
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
7. Proiect de hotarare privin Planul pentru asigurarea cu resurse
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2011;
Initiator- domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
8. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor;
9. 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 hatarare privind rectificarea Bugetului local si a Planului de
achizitii publice pe anul 2011 , in scopul cofinantarii si a functionarii
Caminului pentru persoane varstnice din comuna Vintila Voda, judetul
Buzau;
Domnul Petcu Constantin – initiatorul proiectului de hoatarare da citire
proiectului ;
Domnul consilier Beceanu Eugen intreba- care este partea de finantare a
Priemariei;
Domnul primar Petcu Constantin raspunde- Priemariei in revine partea
administrativa in cofinatarea Caminului pentru persoane varstnice Vintila
Voda;
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat cu un nr. de 12 voturi, deoarece domnul consilier Draghia Nicolae se
abtine pe motiv ca nu este de acord cu transferarea sumei alocate pentru
Serviciul de salubrizare al comunei in bugetul Caminului pentru persoane
varstnice Vintila Voda si folosirea ei pentru organizare si executarea
reparatiilor curente necesare pentru functionarea caminului ;
2.

Proiect de hatarare pentru stabilirea taxei speciale pentru desfacerea
casatoriei prin divort pe cale administrativa ;
Se stabileste taxa speciala pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale
administrativa la comuna Vintila Voda in suma de 500 lei;
Se stabileste taxa pentru emiterea duplicatelor de stare civila in suma de 25
lei;
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat in unanimitate de catre consilierii locali.
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3.

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat si a taxelor de
gloaba la comuna Vintila Voda ;

Se stabileste taxa de pasunat si taxa de gloaba la comuna Vintila Voda
conform anexei care face parte integranta din hotararea Consiliului local
Vintila Voda , dupa cum urmeaza :
TAXE DE PASUNAT SI TAXE DE GLOABA
LA COMUNA VINTILA VODA

Art.1 Pentru anul 2010, la comuna Vintila Voda, se stabileste incarcatura de ovine,
caprine si bovine la hectar, dupa cum urmeaza :
- pentru izlazurile categoria I : La Releu (Brutaru Simion), Tulburea, Poiana Sus ,
Fundatica, Petrachesti – 8 ovine si caprine la ha ;
- pentru izlazurile categoria a II-a : Poiana ( Sarulesti), Poiana Papei, Homocioaia,
Soimu, Tacutu, Ceair, Sfoara Bisericii, Coca Antimiresti, Ciomaga – 7 ovine si caprine
la ha ;
- pentru izlazurile categoria a III-a : Stupini, Poiana( Picineaga) , Campulungeanca,
Gropi, La Tigani, La Oboare, Berhuleasa, Alunis, Iordachioaia, Giurgiu -5 ovine si
caprine la ha ;
Art. 2 Pentru invoitul animalelor in anul 2010, se stabilesc urmatoarele taxe:
- bovine adulte si cabaline
40 lei
- tineret bovin si cabalin
20 lei
- ovine si caprine sub un an
2,5 lei
- ovine si caprine peste un an
5 lei
Art. 3 Pentru animalele gasite la pasunat neinvoite se stabilesc urmatoarele taxe :
- bovine adulte
50 lei
- tineret bovin
25 lei
- ovine si caprine
15 lei
- tineret ovin si caprin
7 lei
- pentru turme constituite
- bovine
200 lei
- ovine si caprine
1000 lei / stana organizata
La taxele de gloaba se adauga si pagubele produse stabilite pe baza procesului verbal de
constatare incheiat de delegatul primariei, un specialist sau cel putin doi membrii din
comisia de evaluare a pagubelor .
Art. 4 Pentru animalele aduse la obor si neridicate de proprietari se propun urmatoarele
taxe :
- bovine si cabaline adulte
40 lei
- tineret bovin si cabalin
20 lei
- porcine
2,50 lei
- ovine si caprine
10 lei
Oboarele se stabilesc la domiciliul celor care le ia la obor cu acordul primariei cu
anuntarea proprietarilor in termen de trei ore de la retinerea animalelor.
In caz de neprezentare pentru recuperarea animalelor de catre proprietar,in termen de
5 zile, acestea pot fi scoase la licitatie in vederea vanzarii.
Art.5. Pagubele produse de animale se stabilesc pe baza de proces verbal de
contastare incheiat de delegatul primariei, un specialist sau cel putin doi membri din
comisia de evaluare a pagubelor formata din :
- Maria BURTEL
–viceprimar
-presedinte ;
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-

Cecilia IAMANDI
- agent agricol
Valentin BURLACESCU –contabil

-membru ;
-membru.

Art.6. Suprafetele de teren nu vor fi repartizate cetatenilor inainte de achitarea
contravalorii acestora ;
Art.7.Pentru incasarea sumelor si respectarea termenelor de la art. 2 si 4 din prezenta
hotarare se stabileste urmatoarea comisie :
1. Maria BURTEL - viceprimar ;
2. Valentin BURLACESCU – contabil ;
3. Cecilia IAMANDI – agent agricol ;
4. Ion IONITA – casier.
Art.8. Suprafete de faneata aflate in administrarea Consiliului local aflate in punctul
Deleni - 100 lei/ ha
Art.9. Fondurile banesti constituite din taxele de pasunat, de gloaba , de obor, vor fi
folosite exclusiv pentru lucrarile de imbunatatire a pajistilor.

Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat in unanimitate de catre consilierii locali .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii la Caminului
pentru personae varstnice din comuna Vintila Voda ;
Domnul Petcu Constantin prezinta Statul de functii al Caminului pentru
persoane varstnice Vintila Voda si informeaza ca ambulanta Statiei de
salvare Vintila Voda , din cadrul Serviciului de Ambulanta Buzau, va functiona
in continuare.
Domnul Draghia Nicolae intreaba- daca nr. de infirmiere din cadrul
Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda este suficien pentru nr. de
paturi disponibil al caminului;
Domnul primar raspunde- nr. de infirmiere incadrate este conform Staului de
functii aprobat de Ministerul muncii, Familiei si Protectiei Sociale , in calitate
de autoritate finantatoare, prin Agentia pentru Prestatii Sociale a judetului
Buzau ;
Domnul consilier Beceanu Eugen- cere informatii despre organizarea
Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda pe care le primeste de la
domnul primar.
Domnul consilier Antemir Ion sugereaza ca Primaria sa se implice suficient
de mult in ceea ce priveste functionarea caminului.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat in unanimitate de catre consilierii locali .
5. Proiect de hotarare Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC98 SI DC99, COMUNA
VINTILA VODA, JUDEŢUL BUZĂU”;
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Domnul Petcu Constantin da citire proiectului de hotarare si expunerii de
motive initiate, dupa care informeaza Consiliul local ca proiectul a fost
depus la Ministerul Dezvoltarii si a fost avizat favorabil de Comisia tehnica
, preconizand ca la inceputul lunii iulie sa se inceapa
lucrarile de
modernizare ale drumurilor Coca Niculesti si Coca Antimiresti .
Domnul Beceanu intreaba- ce se intampla cu proiectul pentru puntile
pietonale;
Domnul Petcu Constantin raspunde- proiectul este pe lista de asteptare
pentru avizare , deoarece nu se incadreza in masura specifica proiectelor
acceptate la acest moment de Ministerul Dezvoltarii.
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat in unanimitate de catre consilierii locali .
6. Proiect de hotarare pentru cheltuieli la categoria de lucrari : Reparatii
curente la Caminul pentru persoane varstnice Vintila Voda;
Domnul primar informeaza Consiliul local de procedura folosita pentru
realizarea reparatiilor curente si categoriile de lucrari ce se vor efectua , in
regim de urgenta, la Caminul pentru persoane varstnice ;
Domnul consilier Beceanu Eugen intreaba daca la nivelul Primariei exista o
comisie pentru receprtia lucrarilor ce se efectuaiaza;
Domnul primar face cunoscut componenta Comisiei de receptie a lucrarilor
din cadrul Primariei .
Supus la vot de catre presedintele sedintei, proiectul de hatarare este
aprobat in unanimitate de catre consilierii locali .
7. Proiect de hotarare privin Planul pentru asigurarea cu resurse
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2011;
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei, informeaza Consiliul local
ca in urma adresei nr. 3329/ 23.03.2011, ianintata de Prefecura judetului
Buzau, se solicita aprobarea de catre Consiliul local a Planul pentru
asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta
pe anul 2011;
Supusa la vot, cererea se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8- Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor:
Se da citire cererii domnului Irimia Victor – administrator la I & V
TOGAN SRL , cu sediul in Buzau , strada Cometei nr. 31 bis .prin care
solicita concesionarea cladirii Scoalai cu clasele I-IV Scheiu,comuna Vintila
Voda , spatiu care la cest moment nu este folosit in scop didactic, pedagogic
si educativ;
Supusa la vot, cererea se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da citire cererii Scolii cu clasele I_VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu”
Vintila Voda , prin care solicita acordarea sumei de 1500 lei necesara pentru
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achizitionarea unei orgi electronice care va fi folosita la oerele de educatie
muzicala.
Supusa la vot, cererea se aproba cu unanimitate de voturi.

Se da citire cererilor cetatenilor proprietari de animale care solicita pasune
necesara pasunatului animalelor ce le detin , dupa cum urmeaza :
- Brutaru Stefan - pasune in punctul Verneasca ;
- Briceag Valerica - pasune in punctul la Biserica ;
- Morarescu Toader - pasune in punctul Poiana;
- Matei Anica - pasune in punctul Poiana ;
- Morarescu Florin – pasune in punctul Poiana ;
- Petcu I. Constantin – pasune in punctul Poiana;
- Turloi Elena –pasune in punctul Poiana ;
- Enica D. Ion – pasune in punctul Putu sec ;
- Alexe Ion – pasune in punctul Poiana;
- Musat Mihai- pasune in punctul Poiana;
Supuse la vot, cererile sun aprobate in unanimitate.
Se trece la ultimul nr. de pe ordinea de zi - 9.Diverse:
Domnul consilier Draghia Nicolae cere informatii cu privire la puntea din
satul Sarbesti , pentru care un grup de cetateni din sat au inaintat Consiliului
local, cu ceva timp in urma, o cerere prin care solicitau material lemnos
necesar efectuarii reparatiilor pentru acea punte ;
Domnul primar Petcu Constantin , ii aduce la cunostinta ca materialul
lemnos necesar s- a comandat urmand sa fie pus la dispozitia solicitantilor.
Doamna Burtel Maria – viceprimarul comunei informeaza Consiliul local
ca in data de 15 aprilie , la comuna Vintila Voda se vor colecta peturi ca
urmare a contractului nr. 69/ 21.01.2011 incheiat intre Primaria Vintila Voda
si SC CAMMA TEHNO METAL SRL ,pe o perioada de 1 an, incepand cu data
de21.01.2011
, avand ca obiect al contractului
ridicarea deseurilor
reciclabile , data ridicarii fiind stabilita de catre Primarie.
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.
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANTEMIR

SECRETAR,

ION

BURLACESCU ECATERINA
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