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Proces   verbal, 
 

             Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului  local al comunei  Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, din data de 05.05.2020. Şedinţa  a fost  convocată  în 

baza  Dispoziţiei primarului  cu  nr.70/28.04.2020. La şedinţă au participat 10 

consilieri locali din totalul de 10 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 si domnul Burlacescu Valentin – contabil . 

Sedinta se desfasoara la sediul Primariei comunei Vintila Voda, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare privind prevenirea infectiei cu 

COVID-19. 

             Secretarul general al comunei  informează  consiliul local  că  şedinţa 

se poate desfăşura  legal, fiind  prezenţi 10 consilieri locali  din totalul  de 10 

consilieri în funcţie. După care se dă cuvântul domnului primar  pentru a 

prezenta ordinea de zi a  sedinţei:  

 

        1. Prezentarea procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului local Vintilă Vodă, din data de 15 APRILIE 2020; 

 Prezintă – d-na Lungu Mihaela – secretar general al comunei. 

         2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
local al doamnei ZAMFIR DANIELA. 
          Iniţiator – primar – COMAN ION 
 
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.1 a  bugetului  local  de 
venituri şi cheltuieli pe  anul 2020, al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău. 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
          

         4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  contului  de execuţie  a  
bugetului  de venituri şi   cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, la 31  decembrie  
2019 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
 
         5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, a unui imobil-construcţie, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării în condiţiile legii 
 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  10 

consilieri prezenţi la sedinţă. 

 

           Se  intră  în ordinea  de  zi : 

 1. Secretarul general al comunei dă citire şi supune aprobarii procesul verbal 

al şedinţei ordinare  din data de 15.04.2020. Procesul verbal a fost aprobat cu 10 

voturi pentru, -- impotrivă si -- abtineri. 

         2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al doamnei ZAMFIR DANIELA. 

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

hotărârea  nr.14  din 05.05.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

          3. Se prezinta proiectul de hotărâre privind rectificarea nr.1 a  bugetului  
local  de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020, al comunei  Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău. 
 Domnul contabil Burlacescu Valentin prezinta detaliat proiectul de hotarare. 

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

hotărârea  nr.15  din 05.05.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

4. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea  contului  de 
execuţie  a  bugetului  de venituri şi   cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, la 31  
decembrie  2019. 

 
 Domnul contabil Burlacescu Valentin prezinta detaliat contul de executie a 

bugetului de venituri si cheltuieli al com. Vintila Voda la data de 31.12.2019 . 

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

hotărârea  nr.16  din 05.05.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

5. Se prezinta proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public 
în domeniul privat al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, a unui imobil-
construcţie, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării în 
condiţiile legii. 

 
 Avand in vedere ca imobilul –camin cultural , se afla intr-o stare avansata de 

degradare si exista pericolul prabusirii, se impune demolarea acestuia. 

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

hotărârea  nr.17  din 05.05.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

6. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 

 

        6.1.Se prezinta cererea doamnei Toma Sanda, inregistrata sub 

nr.2035/21.04.2020, prin care solicita un ajutor de urgenta pentru inmormantarea 

fiului sau Toma Ion care a fost beneficiar de ajutor social. Consiliul local aproba 

alocarea sumei de 500 lei ca ajutor de inmormantare . 

 6.2. Se prezinta cererea nr.2067/23.04.2020  a d-lui Drenea Ion prin care 

solicita izlaz pentru pasunatul cu trei capre in punctul Poiana. Consiliul local este 

de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

 6.3. Se prezinta cererea nr.2094/27.04.2020  a d-lui Morarescu Constantin 

Florin prin care solicita izlaz pentru pasunatul cu 25 bovine in punctul Poiana. 

Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele solicitate, dar in limita terenului 

disponibil. 

 6.4. Se prezinta cererea nr.2140/28.04.2020  a d-lui Alexe Ion prin care 

solicita izlaz pentru pasunatul cu 1 bovina in punctul Poiana. Consiliul local este de 

acord in unanimitate cu cele solicitate . 



6.5. Se prezinta cererea nr.2141/28.04.2020  a d-lui Petcu Constantin prin 

care solicita izlaz pentru pasunatul cu doua bovine in punctul Poiana. Consiliul 

local este de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

6.6. Se prezinta cererea nr.2159/29.04.2020  a d-lui Buturuga Gelu prin 

care solicita izlaz pentru pasunatul cu o capra si doi carlani in punctul Poiana. 

Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

6.7. Se prezinta cererea nr.2160/29.04.2020  a d-nei Morarescu Maria prin 

care solicita izlaz pentru pasunatul cu doua animale in punctul Poiana. Consiliul 

local este de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

6.8. Se prezinta cererea nr.2178/30.04.2020  a d-lui Craciunica Ion prin 

care solicita izlaz pentru pasunatul cu o bovina in punctul Poiana. Consiliul local 

este de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

6.9. Se prezinta cererea nr.2177/30.04.2020  a d-lui Soigan Constantin prin 

care solicita inchirierea a 4000 mp  izlaz pentru pasunatul animale in punctul 

Poiana. Consiliul local invoirea animalelor pe pasunea comunala . 

6.10. Se prezinta cererea nr.2187/30.04.2020  a d-lui Craciunica IoStanescu 

Traian prin care solicita izlaz pentru pasunatul cu doua bovine in punctul Stupini. 

Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

6.11. Se prezinta cererea nr.106/29.04.2020 a Scolii Vintila Voda, 

inregistrata la primaria Vintila Voda sub nr.2153/29.04.2020, prin care solicita 

achizitionarea de tablete pentru elevii care nu dispun de echipamente informatice si 

nici conexiune la internet pentru a se putea conecta la activitatile de invatare 

desfasurate on line. Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele solicitate. 

Domnul primar informeaza consiliul local ca puntea pe sufe din punctul 

Petrachesti, a fost demolata, asa cum a stabilit consiliul local , precum si la 

solicitarile locuitorilor din zona. Domnul Gainusa Dumitru spune ca este bine ca a 

fost demolata deoarece, atat stalpii de ancorare din lemn de la ambele capete ale 

puntii, cat si sufa erau foarte deteriorate, si exista un mare pericol de accidentari, 

deoarece copiii se duceau si se jucau in zona. 

 

 

          Ordinea  de  zi  epuizată, şedinţa  a luat sfârşit. 

  Drept pentru  care  am încheiat prezentul proces verbal. 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

 

         Consilier, VOICILA MARIAN                                        Întocmit, 

 

                  Secretar general al comunei, 

                                Lungu Mihaela    


