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Proces   verbal, 
 

             Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului  local al comunei  Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, din data de 15.04.2020. Şedinţa  a fost  convocată  în 

baza  Dispoziţiei primarului  cu  nr.67/09.04.2020. 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. 

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 11 consilieri locali  din totalul  de 11 

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 24 MARTIE 2020; 

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

 

        2. Proiect de hotărâre privind  indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8% ; 

          Iniţiator – primar – COMAN ION     

 

         3. Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr.58/29.11.2019 privind 

atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al comunei VINTILĂ VODĂ, judeţul Buzău. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

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

al şedinţei ordinare  din data de 24.03.2020. Procesul verbal a fost aprobat cu 11 

voturi pentru, -- impotrivă si -- abtineri. 



         2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  indexarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8% ; 

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

hotărârea  nr.12  din 15.04.2020, cu 11 voturi  pentru . 

 

          3. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru revocarea H.C.L. 

nr.58/29.11.2019 privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei VINTILĂ VODĂ, judeţul Buzău. 

 

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

hotărârea  nr.13  din 15.04.2020, cu 11 voturi  pentru . 

 

4. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 

 

        4.1.Se prezinta cererea domnului Serban Radu, inregistrata sub 

nr.1916/09.04.2020, prin care solicita inchirierea izlazului din punctul                           

,, Bodinesti”-Sfoara Enisoaiei. Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele 

solicitate. 

 4.2. Se prezinta cererea nr.1353/2020 a d-nei Tudor Sofia prin care solicita 

invoirea animalelor pentru pasunarea suprafetei de 2500 mp in punctul Coca 

Antimiresti. Consiliul local este de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

           4.3. Se prezinta cererea nr.1574/20.03.2020 a d-lui Chelcan Stefan prin 

care solicita invoirea la pasunat a unei vaci in punctul Poiana. Consiliul local este 

de acord in unanimitate cu cele solicitate . 

 Domnul primar aduce la cunostinta domnilor consilieri ca, pana la acest 

moment, nu a putut fi finalizata  evaluarea pasunilor comunale, necesara la 

initierea procedurii de inchiriere, care , conform legislatiei in vigoare, trebuie facuta 

până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei. 

Avand in vedere intarzierea produsa din motive obiective, dl. primar propune 

Consiliului local, prelungirea perioadei de inchiriere a pasunilor a contractelor care 

au incetat la finalul anului 2019, in aceleasi conditii contractuale, pana la finalul 

anului 2020, respectiv pana la data de 31.12.2020, data pana la care evaluarea 

pasunilor va fi finalizata, iar procedura de inchiriere se va putea  face in conditiile si 

termenele legale. Domnii consilieri sunt de acord cu prelungirea perioadei 

contractuale de inchirieire a pasunilor, doar pana la data de 31.12.2020. 

 Domnul consilier Gainusa Dumitru si domnul consilier Comanescu Georgica 

aduc la cunostinta Consiliului local, ca renunta la indemnizatia de consilieri pe trei 

luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie 2020, pentru a fi utilizata in scopul 

si numai pentru asigurarea  conditiilor minime de trai ale batranilor si persoanelor 

fara ajutor, in perioada de criza generata de pandemia produsa de Coronavirusul 

COVID-19 . 

 

          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    


