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Nr. 4503 din 02.09.2019  
  
 

Proces   verbal, 

 

             Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului  local al comunei  Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, din data de 30.08.2019 . Şedinţa  a fost  convocată  în 

baza  Dispoziţiei primarului  cu  nr.87/23.08.2019. La şedinţă au participat 11 

consilieri locali din totalul de 11 consilieri în funcţie şi delegatul  sătesc  

Cocoş Victor, delegat sătesc al satului Bodineşti.                                                                                                                                                                                                                    

             La şedinţă au participat : domnul Coman Ion - primarul comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău, doamna Lungu Mihaela – secretar general al 

comunei şi d-na Diaconiţă Mădălina – consilier personal al primarului. 

             Secretarul general al comunei  informează  consiliul local  că  şedinţa 

se poate desfăşura  legal, fiind  prezenţi 11 consilieri locali  din totalul  de 11 

consilieri în funcţie şi supune aprobarii procesul verbal al şedinţei ordinare  

din data de 30.07.2019. Procesul verbal a fost aprobat cu 11 voturi pentru,      

-- impotrivă si -- abtineri. După care se dă cuvântul domnului primar  pentru a 

prezenta ordinea de zi a  sedinţei:  

 Domnul primar  prezintă proiectul ordinei  de  zi : 

       1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului  local  de venituri şi 
cheltuieli  pe  anul 2019,  al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 
        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării temporare a deşeurilor 
inerte provenite din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza  comunei  
Vintilă  Vodă, judeţul Buzău. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION  

 
 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea prevederilor Hotărârii civile 
nr.596/2019, pronunţată la data de 07 februarie 2019, de către CURTEA DE 
APEL BUCUREŞTI . 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice în 
cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 5. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 

  Supus la  vot proiectul ordinii  de  zi propus, a  fost aprobat de cei  11 

consilieri prezenţi la sedinţă. 

 



 

           Se  intră  în ordinea  de  zi ; 

         1. Se prezinta proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului  local  de 

venituri şi cheltuieli  pe  anul 2019,  al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Se prezinta adresa nr.79011/2019 din partea A.J.F.P. Buzău, prin care ne 

face cunoscut că, în baza prevederilor art.20 din O.U.G. nr.12/2019 privind 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, pentru comuna Vintilă Vodă s-a 

aprobat majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale cu suma de 11.000 lei 

  Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 

hotărârea  nr.34  din 30.08.2019, cu 11 voturi  pentru . 

          2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea depozitării 

temporare a deşeurilor inerte provenite din activităţile de construcţii şi 

demolări de pe raza  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău. 

 Domnul consilier Găinuşă Dumitru propune montarea de panouri de 

avertizare privind pericolul de accidentare, cât şi pentru interzicerea depozitării 

altor materiale decât cele aprobate prin prezenta hotărâre . 

 Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 

hotărârea  nr.35  din 30.08.2019, cu 11 voturi  pentru . 

  3. Se prezinta proiectul de hotarare privind însuşirea prevederilor 
Hotărârii civile nr.596/2019, pronunţată la data de 07 februarie 2019, de 
către CURTEA DE APEL BUCUREŞTI . 

 Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 

hotărârea  nr.36  din 30.08.2019, cu 11 voturi  pentru . 

 4. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea  structurii 
organizatorice în cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău. 

 Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 

hotărârea  nr.37  din 30.08.2019, cu 11 voturi  pentru . 

 

         5. Alte  probleme   curente  ale administraţiei publice  locale. 

 

 5.1. Se prezinta cererea d-nei Stanciu Valerica, înregistrata sub nr. 

4347/26.08.2019, prin care solicită un ajutor de înmormântare pentru tatal sau 

Popa Petre – persoana cu handicap. Consiliul local aproba cu unanimitate 

acordarea sumei de 500 lei . 

 

 5.2. Se prezinta cererea d-nei Bacalu Mirela Cleopatra, domiciliata in Mun. 

Buzau, inregistrata sub nr.4370/27.08.2019, prin care solicita inchirierea unui 

apartament in blocul de locuinte – proprietatea privata a comunei Vintila Voda, 

mentionand ca are amplasata o stupina in satul Petrachesti si intentioneaza sa se 

stabileasca in comuna Vintila Voda. Dl. consilier Gainusa Dumitru, precizeaza ca  

d-na nu este locuitor al comunei Vintila Voda, stupina de multiplicare are 

amplasate si in alte comune din judetul Buzau, iar in satul Petrachesti mosteneste 

o locuinta . Fata de cele mentionate, domnii consilieri hotarasc, cu unanimitate de 

voturi, ca d-na Bacalu Mirela Cleopatra, nu indeplineste conditiile de aprobare a 

inchirierii unui apartament in blocul de locuinte – proprietatea privata a comunei 

Vintila Voda . 



 5.3. Se prezinta cerere d-lui Zotoiu Alexandru, inregistrata sub 

nr.4134/13.08.2019, prin care solicita compensarea contravaloarii lucrarii 

efectuate la primaria Vintila Voda cu contravaloarea amenzilor din evidentele 

fiscale, in suma de 580 lei .Domnii consilieri propun ca dl. contabil sa gaseaca o 

modalitate legala de compensare  a sumelor . Domnii consilieri sunt de acord cu 

cele solicitate, dar cu respectarea legislatiei in vigoare.  

 

 5.4.Se prezintă adresa nr.11678/2019 din partea Consiliului Judeţean 

Buzău, prin care solicită propuneri de modificare a orarului, număr de staţii şi 

amplasarea acestora, pentru transportul judeţean. S-a luat legătura cu comunele 

din amonte şi s-a  stabilit următorul orar:  

- traseul Buzău-Jghiab 

         Plecare din Buzău, la orele 08:00 

         Plecare din Jghiab, la orele 05:30 si 11:45 

- traseul Buzău- Trestioara 

          Plecare din Buzău, la orele 20:30, cu regim de circulatie 1-7; 

          Plecare din Trestioara, la orele 4:45 si 20:30. 

 Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu traseele propuse. 

 De asemenea, propun să se tragă la răspundere transportatorii pentru 

calitatea transportului. 

 

          Ordinea  de  zi  epuizată, şedinţa  a luat sfârşit. 

  Drept pentru  care  am încheiat prezentul proces verbal. 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

 

         Consilier, GEGEA MIHAI CIPRIAN                                   Întocmit, 

 

                                Secretar general, 

                                  Lungu Mihaela    


