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Nr. 5666 din 23.11.2020  
  
 
 

Proces   verbal, 
 

             Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului  local al comunei  Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, din data de 23.11.2020. Şedinţa  a fost  convocată  în baza  

Dispoziţiei primarului cu  nr.138/17.11.2020. La şedinţă au participat 10 consilieri 

locali din totalul de 11 consilieri în funcţie . Absentă a fost d-na consilier Zamfir 

Daniela, din cauze medicale, conform Certificatului de concediu medical seria 

CMAO nr.0588693 . 

             La şedinţă au participat : domnul Coman Ion - primarul comunei Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău si 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. 

 

             Se dă cuvântul domnului primar  pentru a prezenta ordinea de zi a  

sedinţei:  

1. Depunerea jurământului de către consilierul declarat ales şi supleant,  

ale căror mandate au fost validate de  Judecătoria Buzău. 

         2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

      Iniţiator – primar – COMAN ION      

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii şi 

componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION       

        4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului 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  10 

consilieri prezenţi la sedinţă. 

           Se  intră  în ordinea  de  zi : 

1. Depunerea jurământului de către consilierul declarat ales şi supleant,  

ale căror mandate au fost validate de  Judecătoria Buzău. 

Domnul consilier Comănescu Georgică declarat ales, care a absentat din 

motive medicale de la şedinţa de  constituire a Consiliului local din data de 

21.10.2020, depune, potrivit  art.116 alin.(8) şi art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

următorul jurământ în limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 

Vintilă Vodă. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 



Domnul Sandu Dănuţ – consilier local supleant, validat de către Judecătoria 

Buzău prin Încheierea finală (dezinvestire) civilă în Dosar nr.13106/200/2020 

depune, potrivit  art. 117 alin. (1)  şi art.119 alin.(6) din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următorul 

jurământ în limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 

Vintilă Vodă. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

Jurământul s-a depus după următoarea procedură: domnii consilieri au fost 

chemaţi în ordinea alfabetică să citească jurământul,  iar aceștia s-au prezentat pe 

rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia 

României şi Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe 

Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, în 

două exemplare,  imprimat pe un formular special. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul şedinţei, iar al doilea s-

a înmânat consilierului local. 

         2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă. 

Doamna consilier Borcău Luminiţa, propune ca dl. consilier Draghia Niculai, 

să fie ales preşedinte de şedinţă, pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 şi 

ianuarie 2021 . 

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

hotărârea  nr.37 din 23.11.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

          3. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului, 

denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate. 

  Domnii consilieri sunt de acord cu constituirea a trei comisii de specialitate 
pe principalele domenii de activitae şi denumirea acestora, conform proiectului de 
hotărâre iniţiat . 
 Componenţa comisiilor de specialitate este stabilită, la propunerea domnilor 

consilieri, astfel: 

-  Comisia  pentru  activităţi  economico- financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism ,protecţia mediului  şi  turism, să fie formata din 

următorii consilieri locali :       

1. DRAGHIA NICULAI - preşedinte 

2. COMĂNESCU GEORGICĂ - membru 

3. ENICĂ NICOLAE AUREL - membru 

4. ZAMFIR DANIELA - membru 

5. DUMITRESCU DECEBAL – secretar 

-  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  socio-culturale  şi   

culte, protecţie  copii, tineret  şi sport, să fie formată din următorii consilieri 

locali : 

1. GEGEA  MIHAI-CIPRIAN - preşedinte 

2. LICA ELENA MONICA - secretar 

3. SANDU DĂNUŢ – membru 

-  Comisia juridică şi  de disciplină, muncă  şi protecţie socială, să fie formată 
din următorii consilieri locali : 

1. COCOŞ VICTOR - membru 

2. BORCĂU LUMINITA - secretar 

3. VOICILĂ  MARIAN  - preşedinte 

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

hotărârea  nr.38  din 23.11.2020, cu 10 voturi  pentru . 



 

         4. Se prezinta proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului 

comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău .  

Domnul primar Coman Ion, propune din rândul membrilor consiliului local 

pe domnul Cocoş Victor, pentru a ocupa funcţia de viceprimar al comunei . 

Nemaifiind alte propuneri, se exercită votul secret pe baza buletinelor de vot . În 

urma numărării voturilor de către secretarul comunei dl. Cocoş Victor-consilier 

local din partea P.S.D., este ales viceprimar al comunei Vintilă Vodă cu 9 voturi 

,,pentru’’ şi 1 vot ,, impotrivă’’ .  

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

prin vot secret, hotărârea  nr.39  din 23.11.2020, cu 9 voturi  ,,pentru ’’ şi 1 vot ,, 

impotrivă’’ . 

 

5. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 

 5.1. Se prezintă adresa înregistrată sub nr.5032/13.10.2020 a S.C. 
Compania de Apă S.A. Buzău, prin care ne informează cu privire la investiţiile 
planificate, respectiv că a fost lansat spre licitaţie un Contract de lucrări care 
prevede proiectarea şi reabilitarea captării de la barajul Cireşu, extinderea staţiei de 
tratare apă potabilă din Mânzăleşti, precum şi execuţia de rezervoare de 
inmagazinare a apei, beneficiarii acestei investiţii fiind populaţia din unităţile 
administrativ-teritoriale Lopătari, Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Săruleşti şi Beceni . 

 5.2. Se prezintă cererea nr.149/13.10.2020 a S.C. NIKOST SRL, prin care 

solicită închirierea unui teren, ca punct de sprijin, pentru realizarea contractului 

încheiat între Consiliul Judeţean Buzău şi SC NIKOST IMPEX SRL, având ca obiect 

,, Întreţinerea curentă a drumurilor şi podurilor judeţene pe timp de iarnă, 

prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii’’, perioada 2020 – 2022 Zona 

Vintilă Vodă . Domnul consilier Draghia Niculai propune ca materialul antiderapant 

să fie amplasat cât mai departe de şosea, deoarece în zonă este curbă si se reduce 

vizibilitatea. Domnii consilieri aprobă în unanimitate cele solicitate . 

 5.3. Se prezintă cererea d-nei Stanciu Elena Cristina prin care solicită un 
ajutor de inmormântare pentru mama sa Stanciu Maria- beneficiară de ajutor 
social, deoarece aceasta a decedat în data de  03.11.2020, conform Certificatului de 
deces seria D.11 nr.320510. În luna septembrie d-na Stanciu Maria a solicitat un 
ajutor de urgenţă pentru achiziţionarea de tablă pentru repararea acoperişului 
locuinţei, consiliul local aprobându-i suma de 700 lei. Având în vedere că la scurt 
timp aceasta a decedat,  şi nu a  beneficiat de ajutorul aprobat în sumă de 700 lei, 
copiii acesteia, care au o situaţie financiară şi medicală precară ( unul dintre fii este 
încadrat în grad de handicap), îi roagă pe domnii consilieri să le aprobe suma de 
1250 lei care reprezintă cheltuieli cu ,,set sicriu înmormântare ’’ .Domnii consilieri 
aprobă în unanimitate acordarea unui ajutor de înmormântare în suma de 1250 lei. 

 
          Ordinea  de  zi  epuizată, şedinţa  a luat sfârşit. 

  Drept pentru  care  am încheiat prezentul proces verbal. 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

 

         Consilier, DRAGHIA NICULAI                                    

 

 

                                                                                           Întocmit, 

                  Secretar general al comunei, 

 

                                Lungu Mihaela    


