Cod postal 127695;

Tel. 0238529003;

Fax. 0238529292;

E-mail: prim_vintila_voda@yahoo.com

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28 iunie 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 mai 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.135/20.06.2011, 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 alegerea presedintelui de sedinta;
Initiator- domnul Antemir Ion – presedinte de varsta;
2. Proiect de hatarare privind unele masuri pentru Caminul pentru persoane
varstnice VintilaVoda, judetul Buzau ;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
3. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 28 din 26 mai 2011
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
4. Proiect de hotarare privind modificarea serviciului voluntar pentru situatii
de urgenta;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
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5. Proiect de hotarare privind efectuarea unui nou amenajament pe
pasunea impadurita ,, Giurgiu'' proprietatea comunei Vintila Voda, judetul
Buzau;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei
6. Proiect de hotarare privind aprobarea marcarii unui volum de 6000 mc.
lemn rasinoase din pasunea impadurita ,, Giurgiu'' proprietatea comunei
Vintila Voda, judetul Buzau;
Initiator –domnul Petcu Constantin - primarul comunei;
7. Raport de activitate al Postului de politie Vintila Voda- prezinta domnul
Blidaru Dumitru- seful Postului de politie;
8. Raport de activitate al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul
Primariei Vintila Voda- Doamna Petcu Eugenia- inspector asistenta sociala;
9. Raport de activitate al consilierilor locale pentru trimestru I si trimestru II
2011 – prezinta domnii consilieri locali ai comunei Vintila Voda;
10. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
11. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Antemir Ion- presedinte de varsta , da citire proiectului
nr. 1 -Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, si
propune sa fie ales domnul Tiboaca Vasile .
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
Domnul Tiboaca Vasile – presedinte de sedinta nou ales , 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;
2. Proiect de hatarare privind unele masuri pentru Caminul pentru persoane
varstnice VintilaVoda, judetul Buzau ;
Domnul Petcu Constantin da citire expunerii de motive si se fac discutii
asupra proiectului.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu exceptia art.3, art.4, art. 7,
din motive de neconcordanta a modificarilor survenite in organigrama si statul
de functii ale Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda.
3. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 28 din 26 mai 2011
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;
Se da citire expunerii de motive de catre initiator.
Domnul Petcu Constantin-initiatorul proiectului da explicarii cu privire la
necesitatea revocarii Hotararii nr. 28/ 26 mai 2011.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
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4. Proiect de hotarare privind modificarea serviciului voluntar pentru situatii
de urgenta;
Domnul Petcu Constantin –primarul comunei si intiatorul proiectului da
citire expunerii de motive.
Consiliul local este informat de catre domnul Petcu Constantin despre
modificarea survenita conform legislatiei in vigoare , categoria Serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta din comuna se modifica din categoria IV-a
in categoria III-a.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
5. Proiect de hotarare privind efectuarea unui nou amenajament pe
pasunea impadurita ,, Giurgiu'' proprietatea comunei Vintila Voda, judetul
Buzau;
Domnul Petcu Constantin- intiator de proiect da citire expunerii de motive
prin care aduce la cunostinta Consiliului local de mecesitatea efectuarii unui
nou amenajament pe motivul ca cel existent expira in anul 2011.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea marcarii unui volum de 6000
mc. lemn rasinoase din pasunea impadurita ,, Giurgiu'' proprietatea comunei
Vintila Voda, judetul Buzau;
Se da citire expunerii de motive de catre initiatorul proiectului- domnul
Petcu Constantin-primarul comunei , si se explica necesitatea efectarii
marcarii arborilor de pe pasunea impadurita din punctul Giurgiu aflata in
proprietatea comunei Vintila Voda, in urma amenajamentului ce se va efectua.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
Se trece la punctul 7. - Raport de activitate al Postului de politie Vintila
Voda- prezinta domnul Blidaru Dumitru- seful Postului de politie.
Domnul Blidaru Dumitru – sef de post, da citire raportului de activite al
Postul de politie Vintila Voda , activitate desfasurata in semestru I al anului
2011.
Se fac discutii pe marginea raportului prezentat, discutii cu privire la
infractionalitatea din comuna si se constata ca situatia la aceasta data se
prezinta ca fiind mai buna comparabil cu semestru I al anului 2010.
Se aduce la cunostinta ca se va trece la reorganizarea politiei in sensul ca
la comuna va ramane un singur lucrator la postul de politie cu program de zi
intre orele 08,00 si 16,00 , iar dupa ora 16,00 ordinea si linistea se va
asigura prin patrulare de catre personal din cadrul Sectiei de politie Beceni ,
sectie la care vor fi arondate comunele Beceni, Vintila Voda, Sarulesti, Bisoca,
Minzalesti si Lopatari.
Se trece la punctul 8. - Raport de activitate al Compartimentului de
asistenta sociala din cadrul Primariei Vintila Voda- Doamna Petcu Eugeniainspector asistenta sociala.
Se fac discutii pe marginea raportului prezentat.
Domnul Beceanu Eugen, consilier local - ridica problema a doua cazuri
sociale din comuna – doua batrane care nu au intretinatori.
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Doamna viceprimar Burtel Maria – cunoaste cazurile , s-a deplasat
impreuna cu asistentul social la locuinta unde batranele in cauza stau
impreuna si a constata ca exista o persoana care le ingrijeste , dar cele doua
batrane nu permit accesul nimanui in locuinta lor.
Se trece la punctual 9.- Raport de activitate al consilierilor locale pentru
trimestru I si trimestru II 2011 – prezinta domnii consilieri locali ai comunei
Vintila Voda;
Se prezinta rapoartele de activitate ale consilierilor locali cu privire la
activitatea desfasurata de acestia pe trimestru I si trimestru II -2011.
Se trece pa punctul 10.- Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
Cererea cetatenilor din satul Podu Muncii prin care se solicita consolidarea
podetului de la Dogari si efectuarea unui zid de protectie impotriva
aluviunilor pricinuite de ploile abundente.
Se aproba.
Domnul consilier Draghia Niculai, consilier local - reaminteste de
problena ridicata in cateva sedinte anterioare cu privire la necesitatea
repararii punctii din satul Sirbesti.
Domnul Petcu Constantin- primarul comunei - se preocupa de materialul
lemnos necesar si care este in lucru la acesta data.
Se trece la punctul 10. - Diverse .
Se da citire, de catre secretarul comunei-doamna Burlacescu Ecaterina,
Notei de control incheiate de catre Institutia Prefectului Buzau in urma
verificarii din data de 17 mai 2011 cu privire la activitatea desfasurata in
cadrul primariei Vintila Voda .
Problemele ridicate in urma controlului sunt:
- constituirea Comisiei de disciplina din cadrul Primariei Vintila Voda;
- constituirea comisiei paritate;
- intocmirea noului Regulament intern , in urma modificarilor survenite in
Codul muncii.
Secretarul comunei informeaza Consiliul local ca la nivelul Primariei
Vintila Voda
numarul functionarilor publici nu este suficient pentru
constituirea comisiilor , a luat legatura cu Primaria Sarulesti, Minzalesti si
Bisoca pentru asocierea functionarilor publici in scopun realizarii comisiei de
disciplina , urmand ca in perioada urmatoare sa se stabileasca o data precisa
pentru a avea loc intalnirea.
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,

TIBOACA VASILE

BURLACESCU ECATERINA
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