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Nr. 6157 din 22.12.2020  
  
 
 

Proces   verbal, 
 

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

judeţul Buzău, din data de 22.12.2020. Şedinţa  a fost  convocată  în baza  

Dispoziţiei primarului cu  nr.155/15.12.2020. La şedinţă au participat 10 consilieri 

locali din totalul de 10 consilieri în funcţie . 

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

Vodă, judeţul Buzău, doamna Lungu Mihaela – secretar general al comunei, 

domnul Burlacescu Valentin – contabil si doamna Caloean Gina Adriana- inspector 

in cadrul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe locale . 

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. Prezentarea procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului local Vintilă Vodă, din data de 23 NOIEMBRIE 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  

precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

        4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al comunei Vintilă Vodă , care vor face parte din Comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

        5. Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.4 a  bugetului  local  de 

venituri şi cheltuieli  pe  anul 2020, al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

        6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

         

      7. 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 23.11.2020. 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. 

  Se da citire demisiei doamnei Zamfir Daniela, in care precizeaza ca isi da 

demisia din functia de consilier local din motive strict personale. 

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

hotărârea  nr.40 din 22.12.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

          3. Se prezinta proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021. 

Doamna Caloean Gina Adriana-inspector in cadrul compartimentului 

financiar-contabil, impozite si taxe locale, prezinta anexa la proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Draghia Niculai precizeaza ca, ar fi bine sa se revizuiasca toate 

contractele de salubrizare. 

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

hotărârea  nr.41 din 22.12.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

         4. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  desemnarea consilierilor locali 

din cadrul Consiliului local al comunei Vintilă Vodă , care vor face parte din 

Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău. 

  Se propune ca din Comisia de evaluare sa faca parte doamna consilier Lica 

Elena Monica si domnul consilier Draghia Niculai . 

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

hotărârea  nr.42 din 22.12.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

5. Se prezinta proiectul de hotărâre privind rectificarea nr.4 a  bugetului  

local  de venituri şi cheltuieli  pe  anul 2020, al comunei  Vintilă Vodă, judeţul 

Buzău . 

Domnul contabil Burlacescu Valentin aduce la cunostinta domnilor 

consilieri, prevederile Hotararii Guvernului nr.1044/04.12.2020, privind alocarea 

sumei de 101.000 lei pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap. 

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

hotărârea  nr.43 din 22.12.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

6. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul 

comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău. 

Doamna Caloean Gina Adriana-inspector in cadrul compartimentului 

financiar-contabil, impozite si taxe locale, prezinta Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul comunei Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, anexa la proiectul de hotarare . 

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

hotărârea  nr.44 din 22.12.2020, cu 10 voturi  pentru . 

 

 

7. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 



 7.1. Se prezintă adresa inregistrata sub nr.5721/2020 din partea Scolii 
Gimnaziale Vintila Voda, cu privire la numarul de elevi inscrisi la cursuri in anul 
scolar 2020-2021, pentru achizitia si distribuirea de cadouri cu ocazia sarbatorilor 
de iarna . De asemenea, se prezinta si adresa nr.16674/2020 din partea Institutiei 
Prefectului Judetul Buzau, prin care ne aduce la cunostinta modul de organizare a 
actiunilor de distribuire de cadouri copiilor, in contextul epidemiologic actual. 
Domniii consilieri sunt de acord, in unanimitate, cu prevederile celor doua adrese 
prezentate . 

 7.2. Se prezintă cererea nr.5690/25.11.2020 a doamnei Haralambie Maria, 

care detine o ferma mixta de animale in punctul ,, Gol ’’ prin care solicita 

amenajarea caii de acces catre ferma, drumul fiind ,,inaccesibil si anevois’’ care 

impune restrictii pentru autospecialele de  tonaj greu. Domnii consilieri apreciaza 

ca drumul proprietate publica este practicabil, accesibil, ca urmare a interventiilor 

de lucrari efectuate. Domnii consilieri nu sunt de acord cu reabilitarea drumului pe 

proprietatea privata, care nu este un drum public, conform evidentelor cadastrale . 

 7.3. Se prezintă adresa nr.15956/15.12.2020 a Inspectoratului Scolar 
Judetean Buzau, cu privire la avizul conform emis ca urmare a organizarii retelei 
scolare, urmand ca in baza avizului sa fie adoptata o hotarare de consiliu local 
privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 
2021 – 2022 .  

 7.4. Se prezinta cererea domnului Pertea Manole, inregistrata sub 
nr.6024/15.12.2020, prin care solicita diminuarea cu 20 ha a suprafetei de pasune 
inchiriate in punctul ,, Giurgiu’’, deoarece este impadurita si nu se poate utiliza . 
Domnul consilier Draghia Niculai propune ca o persoana sau o comisie sa se 
deplaseze la fata locului pentru a constata realitatea din teren, si care sa 
intocmeasca un raport de specialitate pe care sa-l prezinte Consiliului local cu 
propuneri. 

7.5. Se prezinta cererea membrilor Consliului parohial de la Parohia 
Bodinesti, biserica ,,Sf. Treime’’ – zona pod, inregistrata sub nr.5936/10.12.2020, 
prin care solicita acordarea unui ajutor financiar in suma de 5.000 lei pentru 
achizitia unui tun de caldura electric si plata facturii de energie electrica pe 
perioada de iarna. Domnul consilier Draghia Niculai, mentioneaza ca biserica are in 
proprietate padure in punctul ,, Petrachesti”, dupa care se extrage anual o cantitate 
de material lemnos ce ar putea fi folosita la incalzirea bisericii. Domnii consilieri 
aproba, cu 9 voturi ,,pentru’’ si 1 ,,abtinere’’ acordarea sumei de 2.600 lei pentru 
achizitia tunului de caldura si achitarea pe timp de iarna a conravalorii facturii de 
energie electica. S-a abtinut domnul consilier Dumitrescu Decebal, deoarece 
considera ca mai intai Consiliul parohial ar fi trebuit sa solicite ajutor Episcopiei 
Buzaului, care este o institutie religioasa cu o situatie financiara si materiala foarte 
buna. 

 
          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    


