Cod postal 127695;

Tel. 0238529003;

Fax. 0238529292;

E-mail: prim_vintila_voda@yahoo.com

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

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 27 iulie 2011 in sedinta ordinara a Consiliului local
Vintila Voda, unde, din totalul de 13 consilieri, au fost prezenti in sedinta un
numar de 13.
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 iunie 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 Tiboaca Vasile – presedinte de sedinta , informeaza consiliul local
ca sedinta a fost convocata legal, prin Dispozitia Primarului nr.159 din 18
iulie 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 Tiboaca Vasile – presedintele de sedinta- da citire ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare pentru schimbarea destinatiei cladirilor Locuinta
sociala medici I si Locuinta sociala medici II ale fostului Spital comunal
Vintila Voda – judetul Buzau , in cladire administrativa I si cladire
administrativa II ale Caminului pentru persoane varstnice Vintila Vodajudetul Buzau;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
2. Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie a unui volum de 5.000
m.c. lemn rasinoase ce se va exploata de pe pasunea impadurita din punctu
,,Giurgiu”, proprietatea Primariei Vintila Voda;
Initiator- domnul Petcu Constantin - primarul comunei Vintila Voda, judetul
Buzau;
3. Proiect de hotarare privind constituirea si componenta Consiliului
consultativ al Caminului pentru personae varstnice Vintila Voda, judetul
Buzau ;
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Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea noi organigrame si a noului stat
de functii ale Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda ;
Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
5. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al
Planului Urbanistic General al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
6. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor;
7. Diverse
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea si aprobarea proiectelor de hotarari.
1. Proiect de hotarare pentru schimbarea destinatiei cladirilor Locuinta
sociala medici I si Locuinta sociala medici II ale fostului Spital comunal
Vintila Voda – judetul Buzau , in cladire administrativa I si cladire
administrativa II ale Caminului pentru persoane varstnice Vintila Vodajudetul Buzau;
Domnul Petcu Constantin, primarul comunei si initiatorul proiectul, da
citire expunerii de motive si se fac discutii cu privire la proiect.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.

2. Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie a unui volum de 5.000
m.c. lemn rasinoase ce se va exploata de pe pasunea impadurita din punctu
,,Giurgiu”, proprietatea Primariei Vintila Voda;
Domnul Petcu Constantin , initiatorul proiectul, da informatii cu privire la
licitatia ce va avea loc si pune la dispozitia consilierilor locali Caietul de
sarcini privind scoaterea la licitatie a unui volum de 5.000 mc lemn rasinoase
de pe pasunea din punctul Giurgiu, proprietatea Consiliului local Vintila Voda.
Domnul consilier Draghia Nicolae da relatii cu privire la taxa de drum
prevazuta in caietul de sarcini .
Se stabileste ca taxa de drum sa fie platita separat de castigatorul licitatiei
, iar reparatia drumului deteriorat in urma exploatarii masei lemnoase sa se
execute de catre castigator.
Se stabileste ca pret de pornire al licitatiei suma de 65 lei/mc.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de catre
consilerii locali.
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3. Proiect de hotarare privind constituirea si componenta Consiliului
consultativ al Caminului pentru personae varstnice Vintila Voda, judetul
Buzau ;
Se stabileste componenta Consiliului constitutiv al Caminului pentru
persoane varstnice Vintila Voda :
- Luca Laura Claudia – coordonator
personal de specialitatereprezentant din partea Caminului pentru persoane varstnice Vintila
Voda;
- Draghia Nicolae- consilier – reprezentant din partea Consiliului local
Vintila Voda;
- Burtel Maria- viceprimar- reprezentant din partea Primariei Vintila
Voda;
- Gorgan Danita – reprezentant din partea beneficiarilor serviciilor
Caminului pentru persoane vartnice Vintila Voda;
- Drenea Valeriu- reprezentant din partea beneficiarilor serviciilor
Caminului pentru persoane vartnice Vintila Voda;
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de catre
consilerii locali.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea noi organigrame si a noului stat
de functii ale Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda ;
Se prezinta de catre domnul Petcu Constanti, primarul comunei , noua
organigrama si noul stat de functii ale Caminului pentru persoane vartnice
Vintila Voda.
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de catre
consilerii locali.
5. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al
Planului Urbanistic General al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Domnul Petcu Constantin , primarul comunei, informeaza Consiliul local
despre necesitatea prelungirii valabilitatii vechiului Plan Urbanistic General ,
pana la finalizarea noului Plan Urbanistic General.
Domnul Beceanu Eugen , consilier local, cere informatii cu privire la
extiderea zonelor de intravilan ale comunei .
Domnul Petcu Constantin face cunoscuta intinderea zonelor de intravilan
din noul Plan Urbanistic General.
Supus la vot , proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate.

Se trece pa punctul 6.- Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
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- Cerera unui grup de cetateni din satul Vintila Voda- punct Gura Papii,
prin care fac cunoscuta starea drumurilor in urma ploilor abundente din
ultima perioada si solicita repararea lor.
Se aproba.
- Cererea domnului Moldoveanu Benone din satul Sirbesti , comuna Vintila
Voda, prin care solicita

desfundarea canalului ce traverseaza

drumul

judetean 203K in punctul Sirbesti, canal care s-a colmatat in urma ploilor
abundente.
Se aproba.
Se trece la punctul 7. - Diverse .
Au loc discutii cu privire la pagubele produse de ploia torentiala din data de
24 iulie 2011, care a afectat teritoriul comunei si locuitorii acesteia .
Domnul Petcu Constantin , primarul comunei, aduce la cunostinta
Consiliului local pagubele produse.
Pagubele au fost constatate si evaluate de o comisie formata din personal
delegat din
parte Consiliului Judetean Buzau, Prefectura Buzau si
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, urmand ca remedierea lor
sa se execute intr-un timp cat mai scurt posibil .
Domnul consilier Antemir Ion- readuce in discutie problema drumului care
face lagatura intre satul Vintila Voda si satul Coca Antimiresti.Totodata ,
aduce in discutie necesitatea repararii scolii cu clasele I-IV din satul Coca
Antimiresti.
Domnul Beceanu Eugen- consilier local, cere informatii cu privire la
reorganizarea comunelor .
Domnul Petcu Constantin , primar, informeaza ca la ceasta data lucrurile nu
sunt clare .

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

TIBOACA VASILE

BURLACESCU ECATERINA
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