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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 29 august 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 iulie 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.211din data de
22 august 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 privind aprobarea Contractului de Delegare de
Gestiune, Regulamentului, Caietului de Sarcini, Fundamentării tarifelor,
Organigramei operatorului Serviciului de Salubrizare al localităţilor Beceni,
Cernateşti, Vintilă Vodă, Mînzăleşti, Lopătari, Săruleşti şi Bisoca ;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
2. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Vintila Voda, Judeţul Buzău ;
Initiator- domnul Petcu Constantin - primarul comunei Vintila Voda, judetul
Buzau;
3. Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea Scolii cu clasele
I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu “ din comuna Vintila Voda, judetul
Buzau ;
Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
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4. Proiect de hotarare privind primirea unor noi membrii si actualizarea
Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,
ECO Buzau 2009 “ la care comuna Vintila Voda este membru asociat ;
Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
5. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor;
6. 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 privind aprobarea Contractului de Delegare de
Gestiune, Regulamentului, Caietului de Sarcini, Fundamentării tarifelor,
Organigramei operatorului Serviciului de Salubrizare al localităţilor Beceni,
Cernateşti, Vintilă Vodă, Mînzăleşti, Lopătari, Săruleşti şi Bisoca ;
Domnul Petcu Constantin- primar, da relatii cu privire la modul de
functionare a S.C. ECO SERV VALEA SLANICULUI S.R.L. si a scopului
initierii proiectului de hotarare.
Domnul consilier Beceanu Eugen intreaba – cand se estimeaza sa se inceapa
activitatea de colectarea a gunoaielor de catre societate ;
Domnul primar Petcu Constanin raspunde- la inceputul lunii septembrie, iar
la nivelul comunei s-a inceput distribuirea de tomberoane. Gunoiul se va ridica
de doua ori pe luna , iar pentru satele marginase , se vor instala pubele de
capacitate mare , unde locuitorii vor depozita gunoiul propriu selectat.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Vintila Voda, Judeţul Buzău ;
Prin expunerea de motive pe care o prezinta, domnul primar Petcu
Constantin comunica necesitatea modificarii inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei prin scoaterea imobilelor de la pozitia
nr. 281 si nr. 282 din Anexa nr. 82 din Monitorul Oficial al Romaniei nr. 621
bis / 2002 – partea I , privind inventarul bunurilor comunei , pentru trecerea
lor in domeniul privat .
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
3. Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea Scolii cu clasele
I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu “ din comuna Vintila Voda, judetul
Buzau ;
Initiatorul proiectului, domnul primar Petcu Constantin, informeaza
Consiliul local de necesitatea organizarii si functionarii Scolii cu clasele IVIII Tache si Ecaterina Tocilescu din comuna Vintila Voda , conform adresei
Inspectoratului Scolar Judetean Buzau si a legislatiei in viguare, aceasta
devenind institutie cu personaliate juridica.
2

Incepand cu data de 01.09.2011 , la Scola cu clasele I-VIII Tache si
Ecaterina Tocilescu din comuna Vintila Voda , se normeaza 1/2 post de
contabil pentru organizarea evidentei contabile statistice si analitice la
nivelul unitatii , iar conducatorul unitatii va face demersuri legale pentru
ocuparea prin concurs a postului .
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
4. Proiect de hotarare privind primirea unor noi membrii si actualizarea
Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,
ECO Buzau 2009 “ la care comuna Vintila Voda este membru asociat ;
Prin adresa Consiliului Judetean Buzau, se comunica necesitatea adoptarii
de catre Consiliul local Vintila Voda a Hotararii privind primirea unor noi
membrii si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,, ECO Buzau 2009 “ la care comuna Vintila Voda
este membru asociat , prin care se aproba primirea in asociatie a orasului
Patirlagele, jud. Buzau.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
In continuare , se trece pa punctul 5.- Discutarea si aprobarea cererilor
cetatenilor.
La sedinta ordinar a Consiliului local din luna august 2011, nu au existat
cereri ale cetatenilor spre aprobare.
Se trece la punctul 6- Diverse .
Se da citire referatului de necesitate inaintat de directorul de Camin
cultural din comuna,domnul Strezoiu Danel, prin care solicita aprobarea
cheltuirii sumei de 17.000 lei din veniturile proprii , suma necesara pentru
efectuarea unor reparatii si inbunatatiri la caminul cultural.
Se aproba.
Domnul primar Petcu Constantin , informeaza Consiliul local de necesitatea
aprobarii cheltuirii sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru editarea Cartii
de aur a comunei Vintila Voda , carte ce a fost intocmita de Filiala locala ,,
Cultul eroilor „ din comuna Vintila Voda , cu sprijinul institutiilor de interes
local si a unor veterani de razboi din comuna.
Cartea reprezinta un Document istoric si constitue o dovada graitoare
pentru Slavirea Eroilor Patriei din localitate , cazuti la datorie.
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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