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Nr. 5066 din 01.10.2019  
  

Proces   verbal, 
             Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului  local al comunei  Vintilă 
Vodă, judeţul Buzău, din data de 30.09.2019 . Şedinţa  a fost  convocată  în 
baza  Dispoziţiei primarului  cu  nr.102/23.09.2019. 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 dl. Burlacescu Valentin- contabil. 
             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 30.08.2019. 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  alegerea   preşedintelui   de  şedinţă. 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
          
 2. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  unui reprezentant al 
Consiliului  Local al comunei  Vintilă  Vodă, ca membru în Consiliul de  
Adminitraţie al Şcolii Gimnaziale ,,TACHE  şi ECATERINA  TOCILESCU ” 
VINTILĂ  VODĂ.   
 Iniţiator – primar – COMAN ION  
          
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţămănt 
preuniversitar pentru anul  scolar 2020-2021, din  comuna Vintilă  Vodă, 
judetul Buzău. 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
          
        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău . 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
          
       5. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului  local  de venituri şi 
cheltuieli  pe  anul 2019,  al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 
          
       6. 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  alegerea   preşedintelui   de  
şedinţă. 
 Domnii consilieri propun ca presedinte de sedinta pentru lunile octombrie, 
noiembrie si decembrie sa fie domnul consilier Gainusa Dumitru. 
  Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.38  din 30.09.2019, cu 11 voturi  pentru . 



          2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  desemnarea  unui 
reprezentant al Consiliului  Local al comunei  Vintilă  Vodă, ca membru în 
Consiliul de  Adminitraţie al Şcolii Gimnaziale ,,TACHE  şi ECATERINA  
TOCILESCU ” VINTILĂ  VODĂ.   
 Domnii consilieri propun ca reprezentant al Consiliului  Local al comunei  
Vintilă  Vodă, în Consiliul de  Adminitraţie al Şcolii Gimnaziale ,,TACHE  şi 
ECATERINA  TOCILESCU ” VINTILĂ  VODĂ, sa fie  doamna consilier Borcau 
Luminita.  
 Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.39  din 30.09.2019, cu 11 voturi  pentru . 
  3. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Reţelei  unităţilor 
de învăţămănt preuniversitar pentru anul  scolar 2020-2021, din  comuna 
Vintilă  Vodă, judetul Buzău. 
 Domnl primar Coman Ion prezinta adresa nr. 467/10.09.2019 din partea 
Scolii Gimnaziale ,, Tache si Ecaterina Tocilescu” Vintila Voda, prin care supune 
spre aprobare reteaua scolara, intocmita conform Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021, aprobata prin 
OMEN nr.5090/30.08.2019. 
 Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 

hotărârea  nr.40  din 30.09.2019, cu 11 voturi  pentru . 
 4. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Vintilă Vodă, județul 
Buzău . 
 Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.41  din 30.09.2019, cu 10 voturi  pentru si 1 vot împotriva . 
 Împotriva a votat domnul consilier Gainusa Dumitru, motivand faptul ca 
Avocatul Poporului a atacat O.U.G. nr.57/2019 la Curtea Constitutionala ca fiind in 
contradictie cu art.69, art.101, art.111 si art.115 din Constitutia Romaniei. 
 5. Se prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului  local  
de venituri şi cheltuieli  pe  anul 2019,  al comunei  Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău . 
 Domnul contabil Burlacescu Valentin prezinta in detaliu bugetul local 
rectificat, respectiv viramentele intre capitole, articole si alineate.  
 Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.42  din 30.09.2019, cu 11 voturi  pentru . 
         6. Alte  probleme   curente  ale administraţiei publice  locale. 
 
 6.1. Se prezinta cererea unui grup de cetateni din satul Niculesti, înregistrata 
sub nr.4661/11.09.2019, prin care solicita infiintarea unei statii pentru microbuzul 
scolar, la intersectia cu troita dintre familiile Tutus si Albu. 
 Domnii consilieri sunt de acord in principiu cu infiintarea statiei, dar solicita 
Consiliului de administratie al scolii sa stabileasca traseul cu statiile de imbarcare 
si debarcare al elevilor, pe care sa-l prezinte Consiliului local pentru aprobare. 
 
 6.2. Se prezinta cererea nr.220/19.09.2019 a Scolii Gimnaziale ,, Tache si 
Ecaterina Tocilescu ” Vintilă Vodă, prin care solicita suplimentarea bugetului 
unitatii la Titlul 20 Bunuri si servicii, articolul 20.01.30, cu suma de 5950 lei, 
reprezentand cheltuilei documentatie autorizatie de incendiu. Domnii consilieri 
solicita ca in sedinta urmatoare sa se prezinte documentatia intocmita pentru 
obtinerea autorizatiei de incendiu, cat si ofertele . 
 
          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    


