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PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 24 aprilie 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 , d-ul Raghina Coriolan – delegat satesc, sat
Coca Antimiresti si d-ul Burlacescu Valentin – contabilul primariei.
Doamna Burlacescu Ecaterina – pune la dispozitia consilierilor procesul verbal
incheiat in sedinta ordinara din luna martie 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. 92/17.04.2012 , conform
Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
Se da citire ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Vintila Voda , pe anul 2012.
Initiator – domnul Petcu Constantin – primarul comunei .
2. Proiect de hotarare privind inlocuirea d-lui consilier Raghina Gheorghe ,
reprezentantul Consiliului local Vintila Voda , in Consiliul de administratie
al Scolii cu clasle I-VIII,, Tache si Ecaterina Tocilescu “ Vintila Voda .
Initiator – domnul Petcu Constantin -primarul comunei .
3. Proiect de hatarare privind aprobarea majorării capitalului social subscris
şi vărsat de asociatii ComunaBeceni, Comuna Cernatesti, Comuna Vintila
Voda, Comuna Manzalesti, Comuna Lopatari, Comuna Sarulesti, Comuna
Bisoca la S.C. ECO SERV VALEA SLANICULUI SRL.
Initiator- domnul Petcu Constantin – primarul comunei.
4. Discutarea si aprobarea cererilor cetatenilor.
5. Diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate .
Domnul Raghina Gheorghe - presedinte de sedinta , da citire primului proiect de
hotarare de pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Vintila Voda , pe anul 2012.
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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, prin care , in baza H.G. nr.255/ 2012 pentru plata unor arierate aferente unor
cheltuieli curente si de capital , precum si pentru cofinantarea unor proiecte financiare
din fonduri externe nerambursabile, se aloca suma de 430.000 lei.
D-ul primar da cuvantul d-lui Burlacescu Valentin pentru a da explicatii cu privire la
rectificarea bugetului local pe venituri si repartizarea pe cheltuieli , pentru suma de
430.000 lei primiti de la bugetul de stat.
D-ul consilier Draghia Niculai- pe ce criterii s-a stabilit repartizarea banilor .
D-ul Petcu Constantin , primar – explica modul in care s-a facut repartizarea banilor
pe cheltuieli ( cereri ale parohiilor din comuna, adrese ale unitatilor subordonate
primariei , etc) .
D-ul consilier Antemir Ion – banii alocati bisericilor din comuna sa se inregistreze in
contabilitatea acestora si sa se urmareasca modul de folosire a lor.
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 inlocuirea d-lui consilier Raghina Gheorghe ,
reprezentantul Consiliului local Vintila Voda , in Consiliul de administratie
al Scolii cu clasle I-VIII,, Tache si Ecaterina Tocilescu “ Vintila Voda .
Domnul Petcu Constantin – primarul comunei – da citire proiectului de hotarare si
expunerii de motive , dupa care se face propunerea ca d-ul consilier Draghia Niculai
sa il inlocuiasca pe d-ul consilier Raghina Gheorghe in Consiliul de administratie al scolii
cu clasele I-VIII ,, Tache si Ecaterina Tocilescu,, Vintila Voda.
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. Proiect de hotarare privind aprobarea majorării capitalului social subscris şi
vărsat de asociatii ComunaBeceni, Comuna Cernatesti, Comuna Vintila Voda,
Comuna Manzalesti, Comuna Lopatari, Comuna Sarulesti, Comuna Bisoca la
S.C. ECO SERV VALEA SLANICULUI SRL.
D-ul Petcu Constantin , in calitate de primar si intiatorul proiectului , prezinta
Consilului local sitautia in care se afla firma de salubrizare Eco Serva Valea Slanicului
cu sediul in comuna Bceceni . la care si comuna Vintila Voda este membru fondator.
Din prezentarea d-ui primar reiese ca , datorita situatiei economoce in care se afla
firma de salubrizare Eco Serv Valea Slanicului in scurt timp nu va mai putea functiona ,
drept pentru care este necesar alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local catre
aceasta firma , pentru ca cetatenii comunei sa beneficieze de serviciile ei in continuare.
Supus la vot, proiectul de hotarare este eprobat in unanimitate, cu mentionea ca pe
viitor nu se va mai aproba alocarea altor sume , pe motiv ca firma respectiva este prost
gestionata.
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In continuare se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi a sedintei :
4. Cererile cetatenilor :
Se da citire cererilor cetatenilor din comuna Vintila Voda , prin care se solocita
pasune din izlazul comunal :
Se aproba urmatoarele ceceri ale catatenilor din comuna Vintila Voda :
Pentru punctul Poiana :
- Drenea Ion – pentru 1 bovina;
- Petcu Constantin - 2 bovine;
- Tudor Grigore - 1 cal;
- Briceag Valerica - 1 cal si 1 bovina;
- Enisor Ionel - 1 bovina;
- Matei Anica - 1 bovina;
- Morarescu Toader - 3 bovine;
- Enisor Toma - 1 bovina;
- Iacob Dumitru - 3 bovine;
- Alexe Ion - 2 bovine;
- Mihai Musat - 2 bovine;
- Ghioca Vasile - 2 bovine;
- Buturuga Constantin, solicita izlaz in puncul Poiana , pe care il va curata in locul
platii pasunatului ;
Alte cereri :
- Rotaru Stan – in punctul Verneasca , 2 ha – se aproba ;
- Mocleasa Costica , din satul Niculesti, solicita 2 ha pasune in punctele Alunis,
Vinerea Mare si O. I. F – se aproba . De asemenea . solicita masuratoarea
acetor terenuri si delimitarea lor- se aproba;
- Rotaru Dumitru , din satul Coca Niculesti, solicita prelungirea contractului de
arenda pe 10 ani . Totodata solicita in numele unor cetateni, aprobarea a 2 ha
teren - se aproba;
- Cretu Gheorghe , solicita izlazul din ciair petru ca el si alti ceteni din sat sa
poata pasuna cu vitele – se aproba;
- Tudor Sofia – solicita 0.25 ha pasune pentru animale – se aproba;
In continuare se da citire cererilor cetenilor din comuna , prin care se solicita
teren pentru pasunat cu capre – cererile au fost aprobate pentru :
-

Toader Victoria din satul Sirbesti - 6 capre ;
Dogaru Maria - 2 capre ;
Serban Victoria – 2 capre;
Grozavu Gheorghe – 2 capre;
Chesnoiu Costel – 4 capre;
Jalba Neculai – 3 capre ;
Vasiloiu Elena – 2 capre;
Sirbescu marcel – 3 capre;
Ungureanu Smaranda – 1 capra ;
Grozavu Musat – 1 capra;
Vasiloiu Alexandru – 4 capre ;
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-

Pircalab Paula – 2 capre;
Salomia Gheorghe – 1 capra;
Cojanu Florinel – 2 capre;
Poteca Dragomir – 2 capre;
Plugaru Gheorghe – 3 capre;
Gutuie radu – 3 capre;
Mivu Filica – 2 capre;
Tereaca Toader – 3 capre;
Sandu Stefan – 3 capre;
Friguras Ioana – 2 capre;
Tereaca Mioara – 3 capre;
Vasiloiu Costica – 1 capra ;
Grozavu Ioana – 3 capre;
Pisau Neculai- 3 capre;Draghia Pompiliu- 5 capre;

- Cererea d-lui Raghina Coriolan , din satul Coca Antimiresti , prin care solicita
prelungirea contractului de arenda pe 10 ani, pentru suprafata de 34, 29 ha. – se
aproba .
- Cererea d-lui Ene Simion din satul Sirbesti , solicita repararea drumului dintre
Fundatica si Dealul Bilciului , devenit impracticabil in urma ploilor – se aproba .
- Cererea Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda , prin care se solicita
aprobare pentru casarea instalatiei RX-diagnostic – se aproba .

Nu sunt aprobate urmatoarele cereri :
-

Cererea d-lui Buturuga Constantin, solicita izlaz in puncul Poiana , pe care il va
curata in locul platii pasunatului – nu se aproba;
Cererea d-lui Antemit Alexandru , administratorul firmei SC Antemir Montana
SNC cu sediul in Buzau, str. Nufarului, nr.27, prin care se solicita concesionarea
caldirii Caminului cultural din satul Vintila Voda – nu se aproba.

4. Diverse :
D-ul primar Petcu Constantin face cunoscut Consiliului local ca in perioada
02.05.2012-15.05.2012 se afla in concediul de odihna .
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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