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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28 octombrie 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 august 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. 255 din data
de 17 octombrie 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 alegerea presedintelui de sedinta;
Initiator – domnul Petcu Constantin- primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local;
Initiator- domnul Petcu Constantin - primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
3. Proiect de hatarare privind aderarea comunei Vintila Voda la Societatea
Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Buzau ;
Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei Vintila Voda,
judetul Buzau;
4. Raport de activitate al consilierilor locali pe trimestru III 2011;
Prezinta – consilierii locali;
5. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor;
6. Diverse .
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
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Domnul Antemir Ion- presedinte de varsta , da citire primului proiect de
hotarare de pe ordinea de zi :
1 -Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, si propune
sa fie ales domnul consilier Sirbescu Teofil .
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
Domnul Sirbescu Teofil – 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 hotarare privind rectificarea bugetului local;
Domnul Petcu Constatin – primarul comunei si initiatorul proiectului, da
citire proiectului de hotarare si expunerii de motive , dupa care , da explicatii
cu privire la modificarile survenite in bugetul local , in baza adreselor
transmise de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Buzau, pe
care le aduce la cunostinta .
Se fac discutii cu privire la asistentii personali ai persoanelor cu handicap
care nu au primit salariul din luna mai si ca in acest moment nu se poate face
plata salariilor lor.
Domnul primar comunica sumele necesare pentru efectuarea platii :
-proiect apa Minzalesti – 50.000 lei ;
-amenajament pasune impadurita Giurgiu – 37.000 lei;
-serviciul de apa Beceni- 5.000 lei;
-Caminul pentru persoane varstnice Vintila Voda- 100.000 lei.
Domnul primar aduce la cunostinta domnulor consilieri ca la inceputul lunii
noiembrie se va da drumu iluminatului public.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu unanimitate de voturi.
In continuare se trece la urmatorul proiect de hotarare:
3. Proiect de hatarare privind aderarea comunei Vintila Voda la Societatea
Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Buzau ;
Domnul primar Petcu Constantin , comunica Consiliului local solicitarea
primita de la Filiala Crucea Rosie Buzau pentru adresarae comunei Vintila
Voda la aceasta filiala.
Se dezbate proiectul de hotarare si se aproba aderarea , dar cotizatia in
suma de 2.000 lei / an se va plati incepand cu ianuarie 2012.
In conditiile mentionate mai sus, proiectul de hotarare este aprobat in
unanimitate.
In continuare , se trece pa punctul 4. de pe ordinea de zi.
4. Raport de activitate al consilierilor locali pe trimestru III 2011;
Prezinta – consilierii locali;
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Domnii consilieri prezinta rapoarte de activitate pentru trimestru III al
anului 2011.
5.- Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
Cererea domnului Zamfir Eusebio , avand functia de sofer la Primaria
Vintila Voda , pentru procurarea anvelope de iarna , lanturi antideparante ,
precum si a unei pompe de ambreiaj , toate acestea fiind necesare pentru
microbuzul destinat transportului de elevi din comuna.
Domnul primar Petcu Constantin – propune ca , incepand cu luna ianuarie
2011 , domnul Zamfir Eusebio sa fie angajat , cu ½ norma, de catre Scoala de
coordonare Vintila Voda , pentru efectuarea transportului elevilor din
comuna.
Cererea domnului Zamfir Eusebio se aproba.
Cererea domnului Soigan Constantin din comuna Vintila Voda , prin care
solicita aprobarea a 1 ha pasune in punctul Poiana.
Cererea se aproba
Se trece la punctul 6- Diverse .
Doamna consilier Stanescu Simina – cand se vor distribui pubelele in satul
Sirbesti;
Domnul primar Petcu Constantin- din lipsa unui mijloc de transport necesar
transportului acestor pubele s-a intarziat distribuirea lor , dar in scurt timp
acestea problema va fi rezolvata.
Domnul consilier Rotaru Dumitru – drumul din satul Coca Niculesti catre
padure este impracticabil ;
Domnul Petcu Constanti- momentan nu se dispune nici de utilaj si nici de
banii necesari pentru repararea drumului.
Domnul consilier Beceanu Eugen – cere relatii cu privire la sistemul de
canalizare al comunei;
Domnul Petcu Constanti- proiectul este depus la Ministerul Dezvoltarii , se
asteapta informatii cu privire la acest proiect.
Domnul consilier Draghia Nicolae- revine la solicitarea locuitorilor din
satul Sirbesti cu privire la necesitatea repararii puntii din acest sat;
Domnul primar Petcu Constantin- se are in vedere acesta solicitare si se vor
lua masuri pentru rezolvare.
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,

SIRBESCU TEOFIL

BURLACESCU ECATERINA
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