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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26 mai 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 si Raghina
Coriolan – delegat satesc, sat Coca Antimiresti.
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor procesul
verbal incheiat in sedinta ordinara din luna aprilie 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 Antemir Ion – presedinte de sedinta , informeaza consiliul local
ca sedinta a fost convocata legal, prin Dispozitia Primarului nr.123 din
19.05.2011, conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata. Fiind prezenti 13 consilieri din totalul de 13, sedinta este
statutara, putand sa-si desfasoare lucrarile.
Domnul Antemir Ion – presedintele de sedinta- da citire ordinei de zi :
1. Priect de hotarare privind aprobarea Planului de paza la comuna Vintila
Voda, judetul Buzau;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
2. Proiect de hatarare privind constituirea Biroului Executiv al Filialei ,,
Cultul Eroilor,, din comuna Vintila Voda, judetul Buzau;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
3. Proiect de hotarare privind distribuirea in mod gratuit a pubelelor
achizitionate pentru Serviciului de salubrizare a localitatii Vintila Voda
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
4. Proiect de hotarare pentru infiintarea Centrului de permanente din
comuna Vintila Voda , organizarea , dotarea si executarea de reparatii
curente in scopul functionari lui ;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
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5. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al comunei Vintilă Vodă a cladirilor Locuinta sociala medici I si
Locuinta sociala medici II precum si a terenului aferent lor si aprobarea
pentru scoaterea lor la vanzare ;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
6. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei societati cu
raspundere limitata de interes local, avand ca asociati primariile comunelor
Vintila Voda prin Consiliul Local Vintila Voda, Beceni prin Consiliul Local
Beceni, Cernatesti prin Consiliul Local Cernatesti, Minzalesti prin Consiliul
Local Minzalesti, Lopatari prin Consiliul Local Lopatari, Sarulesti prin
Consiliul Local Sarulesti si Bisoca prin Consiliul Local Bisoca
7. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
8. Diverse.

Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Antemir Ion – presedinte de sedinta, da cuvantul domnului Petcu
Constantin – primarul comunei si initiatorul proiectelor – pentru a prezenta
proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi si expunerile de motive ale
acestora:
1. Priect de hotarare privind aprobarea Planului de paza la comuna Vintila
Voda, judetul Buzau;
Se prezinta Programul de paza avizat de Postul de politie al comunei Vintila
Voda.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
2. Proiect de hatarare privind constituirea Biroului Executiv al Filialei ,,
Cultul Eroilor,, din comuna Vintila Voda, judetul Buzau;
Se prezinta adresa Consiliului Judetean Buzau cu privire la constituirea
Filialei comunale ,, Cultul Eroilor”.
Se stabileste ca in vederea constituirii Filialei ,, Cultul eroilor” si a
Biroului Executiv ,, Cultul eroilor” din comuna sa se ocupe Comisia de
specialitate cu atributiuni pentru cultura .
Domnul Beceanu Eugen, consilier si presedinte al comisiei de specialitate aduce in discutie solicitarea facuta cu ceva timp in urma cu privire la
ridicarea unui monument in cinstea eroilor comunei cazuti la datorie pe
campul de lupta , monument unde sa se instaleze placile comemorative in
cinstea celor cazuti la datorie si care in prezent se gasesc instalate pe un
panou din lemn la biserica Sft . Nicolae din Vintila Voda .

2

Domnul Sirbescu Teofil, consilier - daca nu existe posibilitatea de a se
construi un monument istoric din venituri proprii ale primariei , sa se faca
colecta cu sprijinul bisericii pentru realizarea obiectivului.
Se propune ca din componenta Biroului Executiv ,, Cultul Eroilor” din
comuna sa faca parte profesori de specialitate, preoti din comuna , veterani de
razboi, etc.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
3. Proiect de hotarare privind distribuirea in mod gratuit a pubelelor
achizitionate pentru Serviciului de salubrizare a localitatii Vintila Voda
Se da citire proiectului de hatare si a expunerii de motive.
Se stabileste ca distribuirea pubelelor sa se fac pe baza unui tabel.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
4. Proiect de hotarare pentru infiintarea Centrului de permanente din
comuna Vintila Voda , organizarea , dotarea si executarea de reparatii
curente in scopul functionari lui ;
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei- locatia va fi in spatiul in care
a functionat laboratorul de radiologie al fostului spital comunal .
Domnul Petcu Constantin , primar- pentru infiintarea Centrului de
permanenta este necesara suma de 30.000 lei , o parte din dotare va fi
asigurata din aparatura fostului spital comunal si va functiona dupa un
program bine stabilit in conformiate cu prevederile legislatiei in acest
domeniu.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
5. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al comunei Vintilă Vodă a cladirilor Locuinta sociala medici I si
Locuinta sociala medici II precum si a terenului aferent lor si aprobarea
pentru scoaterea lor la vanzare ;
Domnul Petcu Constantin , primar- cere aprobarea Consiliului local ca unul
din cele patru apartamente ce urmeaza a fi scoase din domeniul public in
domeniul privat al comunei sa i se dea destinatia de casa parohiala in
administrarea primariei, dar cu intretinerea locuintei de catre parohia Vintila
Voda.
Domnul Beceanu Eugen, consilier- care este forma de folosinta a
apartamentului de catre parohie ;
Domnul Petcu Constantin, primar- locuinta va fi folosita cu titlu gratuit ;
Domnul Petcu Constantin , primar- pentru trecerea celor doua lociunte si a
terenului aferent din domeniul public in domeniul privat al comunei, este
nevoie sa se faca o evaluare de catre un evaluator autorizat , ca apoi sa se
stabileasca pretul de scoatere la vanzare prin licitatie, mentionand ca au
dreptul de preemtiune persoanele care le folosesc ca si chiriasi.
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Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei societati cu
raspundere limitata de interes local, avand ca asociati primariile comunelor
Vintila Voda prin Consiliul Local Vintila Voda, Beceni prin Consiliul Local
Beceni, Cernatesti prin Consiliul Local Cernatesti, Minzalesti prin Consiliul
Local Minzalesti, Lopatari prin Consiliul Local Lopatari, Sarulesti prin
Consiliul Local Sarulesti si Bisoca prin Consiliul Local Bisoca

Domnul Petcu Constantun, primar- informeaza Consiliul local ca in
dimineata din ziua sedineti a fost prezent la comuna Beceni la intalnirea cu
primarii comunelor asociate in vederea infiintarii societatii cu raspundere
limitata si comunica despre discutiile care au avut loc.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este ,, Discutarea si aprobarea cererilor
cetatenilor" :
1. Domnul Stanescu Eugeniu-director al Caminului pentru persoane varstnice
Vintila Voda, solicita aprobarea achizitionarii unor materiale de curatenie
si demolarea a doua constructii din incinta caminului , constructii care sunt in
stadiul de autodemolare;
Cererea se aproba.
2. Scoala de coordonare Vintila Voda – solicita suma de 2.000 lei pentru
premii anuale ale elevilor;
Cererea se aproba.
3. Domnul Zamfir Eusebio – solicita fomduri in suma totala de 18700 lei
necesare pentru desfasurarea activitatii de transport al elevilor cu microbuzul
destinat acestui scop;
Se aproba.
4. Domnul Zamfir Eusebio- raport de necesitate pentru procurarea unor
materiale necesare pentru instalatia de apa la gradinita din satul Niculesti;
Se aproba.
5. Domnul Mocleasa Constantin- solicita aprobare pentru amplasarea unei
stani in punctul ,,Vinerea Mare”- sat Petrachesti;
Se aproba cerea.
6. Cerea unui grup de cetateni din satul Sarbesti prin care se face cunoscut
pericolul de alunecare in care se afla casele unor locuitori din zona , din
cauza erodarii unui mal, cer consolidarea malului prin amplasarea unor
diguri de protectie, cu ajutorul unor fonduri cu destinatie speciala .
Cererea se aproba, cu mentiunea de a se apela la organele si institutiile
competente pentru realizarea consolidarii.
7. Doamna Neaga Maria-bibliotecar la Biblioteca comunala-solicita doua
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cutii cu vopsea maron si patru mese necesare pentru instalarea aparaturii
pentru internet.
Cererea este aprobata.
8. Cererea Preotului Pirlog Liviu- paroh al parohiei Vintila Voda- prin care
solicita sa se faca demersurile necesare pentru obtinerea aprobarilor in
vederea ridicarii unui monument al eroilor in incinta bisericii din satul Vintila
Voda, cu scopul de a se amplasa placile de marmura care se afla in incinta
bisericii si pe care sunt inscriptionate numele eroilor din cadrul parohiei, eroi
cazuti pe campul de lupta .
Cererea se aproba , urmand sa se faca demersuri pentru avize.
9. Domnul Raghina Gheorghe – consilier la comuna Vintila Voda- solicita
punerea la dispozitie a imobilului in care a functionat Scoala Scheiul pentru
infiintarea Camerei Agricole din comuna Vintila Voda.
Se trece la punctul Diverse de pe ordinea de zi:
- Domnul Petcu Constantin informeaza Consiliul local ca doua cladiri din
incinta Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda sunt in stadiul de
autodegradare , nu se mai pot renova si ca existul riscul de prabusire si de a
creea accidente ;
Se ia hotararea verbala de a se demola pentru eliminarea oricaror situatii
neplacute.
- Adresa Institutiei Prefectului a Judetului Buzau prin care se transmite
invitatia adresata de catre Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si
Asociatia Nationala de Turism Rural , Ecologic si Cultural, precum si
programul anexat , adresate antreprenorilor din sectorul turistic interesati
cu scopul de a-si dezvolta afacerile turistice, de a se prezenta in data de 9
iunie 2011 la Constanta , Hotel Malibu-Sala Ovidiu- B-dul Mamaia , Nr. 316,
la Conferinta regionala pentru dezvoltarea afacerilor in turism- Regiunea SudEst.
- Domnul Beceanu Eugen-consilier- atrage atentia asupra pericolului
existent la fantana amplasata la Scoala Generala din satul Coca Antimiresti ,
deoarece nu este acoperita .
Cu aceasta ocazie domnul Petcu Constantin face mentiunea ca se vor lua
masuri pentru acoperirea fantanii si a canalelor neacoperite de la reteaua de
apa a comunei , pentru a se evita pericolul de accidente.
- Domnul Antemir Ion –consilier- solicita verbal lanti pentru repararea
gardului care imprejmuieste imobilul fostei Scoali Scheiu , reparatie ce va fi
efectuata gratuit de catre domnul Drimbu Constantin – se aproba.
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,

ANTEMIR ION

BURLACESCU ECATERINA
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