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Nr. 3972 din 01.08.2019  
  
 
 
 

Proces   verbal, 
 

 

             Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului  local al comunei  Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, din data de 30.07.2019 . Şedinţa  a fost  convocată  în 

baza  dispoziţiei primarului  cu  nr.77/24.07.2019. 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 şi doamna Lungu Mihaela – secretar general al 

comunei . 

             Secretarul 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 

27.06.2019. Procesul verbal a fost aprobat cu 10 voturi pentru şi o abtinere. S-

a abtinut de la vot domnul consilier Găinuşă Dumitru, deoarece a fost absent 

motivat de la şedinţa ordinară din data de 27.06.2019. 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 transformarea unei funcţii publice vacante 

de execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău; 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 2. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.52/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău; 

 Iniţiator – primar – COMAN ION  

 3. Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de dezvoltare 

durabilă a comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru perioada 2014-2020; 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 4. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 

  Supus la  vot proiectul ordinei  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 transformarea unei funcţii 

publice vacante de execuţie  din 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.31  din 30.07.2019, cu 11 voturi  pentru . 

          2. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.52/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău; 

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

hotărârea  nr.32  din 30.07.2019, cu 11 voturi  pentru . 

  3. Se prezinta proiectul de hotarare privind completarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă a comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru perioada 

2014-2020; 

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

hotărârea  nr.33  din 30.07.2019, cu 11 voturi  pentru . 

         4. Alte  probleme   curente  ale administraţiei publice  locale. 

 4.1. Se prezinta cererea nr.3930/30.07.2019 a d-lui Voicilă Ion prin care 

solicita balastarea drumului până la domiciliu, deoarece este impracticabil pe timp 

de ploaie, fiind de pământ. Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele 

solicitate . 

 

          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    


