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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30 martie 2012 , 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 , Raghina Coriolan – delegat satesc, sat
Coca Antimiresti ,d-ul Strezoiu Danel, in calitate de director Camin cultural , d-ul Popa
Constantin si d-na Popa Georgeta , ultimii doi cu domiciliul in comuna Sapoca .
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor procesul verbal
incheiat in sedinta ordinara din luna februarie 2012 , dupa care il supune spre
aprobare Consiliului local. Supus la vot , procesul verbal 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 Raghina Gheorghe – presedinte de sedinta , informeaza consiliul local ca
sedinta a fost convocata legal, prin Dispozitia Primarului nr. 51/19.03.2012 , conform
Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
Se da citire ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Vintila
Voda pe anul 2012.
Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei .
2. Proiect de hotarare privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de
hrana la Caminul pentru persoane varstnice Vintila Voda .
Initiator – domnul Petcu Constantin -primarul comunei .
3. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
4. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Domnul Raghina Gheorghe - presedinte de sedinta , da citire primului proiect de
hotarare de pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Vintila Voda
pe anul 2012.
D-nul Petcu Constantin , initiatorul proiectului , da explicatii cu privire la rectificarea
bugetului local , survenita ca urmare a adresei Directiei Generale a Finantelor Publice
Buzau.
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Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi :
2. Proiect de hotarare privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana
la Caminul pentru persoane varstnice Vintila Voda.
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei – da citire proiectului de hotarare si
expunerii de motive , precum si adresei Caminului pentru persoane varstnice Vintila
Voda , prin care solicita majorarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii de
asistenta sociala in cadrul caminului.
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 punctul 3 de pe ordinea de zi :
3. Discutarea si aprobarea cererilor.
1. Adresa transmisa de Primaria Beceni , prin care aduce la cunostinta Consiliului
local Vintila Voda faptul ca , firma de salubrizare ,,SC Eco Serv Valea Slanicului,, va
intra in imposibilitatea de a mai functiona , ca urmare a situatiei finaciare in care se afla
la aceasta data si propune unele masuri pentru redresarea financiara a firmei.
D-nul Petcu Constantin, in calitate de primar al comunei , da explicatii cu privire la
situatia de fapt a firmei de salubrizare si de ce s-a ajuns la imposibilitatea de a mai
putea functiona , si comunica Consiliului Local ca , in sedinta organizata de Primaria
Beceni pentru a se analiza situatia firmei , a propus ca fiecare comuna partenera sa
sprijine financiar firma cu suma de 3.000 lei .
Membrii Consiliului Local analizeaza adresa transmisa de Primaria Beceni si se
resping masurile propuse .
2. Cerea d-lui Buturuga Constantin , din comuna Vintila Voda , prin care solicita
aprobarea de a curata izlazul din punctul Poiana , iar pentru aceasta sa fie scutit
de plata pasunatului cu animalele .
Cererea este respinsa.
3. Cererea d-lui Raghina Coriolan ,din comuna Vintila Voda,sat. Coca Antimiresti, prin
care solicita prelungirea contractului de arenda.
Cererea se aproba.
4. Cererea d-lui Tutunea Stefan , din comuna Vintila Voda, prin care solicita
aprobarea a 4 saci de ciment pentru repararea unei fantani din satul Niculesti.
Cererea se aproba.
5. Cererea d-lui Mocleasa Vasile din comuna Vintila Voda , satul Podu Muncii, prin
care solicita arendarea terenului din punctul Viisoara.
Cererea se aproba.
2

6. Cererea ( referatul )d-lui Strezoiu Danel, in calitate de director de Camin cultural,
solicita aprobarea utilizarii unor fonduri din veniturile proprii ale caminului , pentru
realizarea unor reparatii la Caminul cultural din satul Vintila Voda si Caminul cultural
din satul Niculesti.
Cererea se aproba.
7. Cererea Scolii cu clasele I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu,, Vintila Voda, prin
care solicita inlocuirea d-lui Raghina Gheorghe, desemnat de Consiliu local in
Consiliul de administratie al scolii.
Cererea se aproba , urmand ca in urmatoarea sedinta a Consiliului local se se
stabileasca noua persoana desemnata .
8. Cererea (adresa) d-nei Popa Georgeta , cu domiciliul in comuna Sapoca,
administrator P.F.A Popa Georgeta cu sediul in comuna Sapoca , prin care
solicita concesionarea spatiului din Caminul Vintila Voda , unde se desfasoara
discoteca .
Dupa lungi discutii intre solicitant, Consiliul loca, primarul comunei si directorul de
camin , se stabileste ca cererea sa fie amanata pentru sedinta urmatoare .
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4. Diverse
- Se da citire adresei transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala
Buzau, prin care se comunica posibilitatea de a se acorda unele facilitati
contribuabililor cu restabte la bugetul local , de catre Consiliul local.
In urma unei analize , facilitatile propuse nu sunt aprobate de catre Consiliul local.
-D-ul consilier Draghia Niculai- propune sa se procedeze la depozitarea in siguranta a
materialelor folosite la construirea scenei in satul Petrachesti, cu ocazia Zilei comunei.
- D-na Burtel Maria, viceprimarul comunei - comunica Consiliului local situatia
contractelor de arenda incheiate de Primaria Vintila Voda pentru terenurile proprietatea
comunei .
- D-ul consilier Beceanu Eugen – este necesar sa se refaca locurile de joaca pentru
copii .
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,
RAGHINA GHEORGHE

SECRETAR,
BURLACESCU ECATERINA
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