
 
Cod postal 127695;      Tel. 0238509003;      Fax. 0238509292;        E-mail: prim_vintila_voda@yahoo.com 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Nr. 64 din 26.02.2021  
  
 
 
 
 

Proces   verbal, 
 

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

judeţul Buzău, din data de 26.02.2021. Şedinţa  a fost  convocată  în baza  

Dispoziţiei primarului cu  nr.17/19.02.2021. 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 şi 

domnul Burlăcescu Valentin – contabil. 

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 29 IANUARIE 2021; 

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

 

         2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Actului Constitutiv 

și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 

2020”, la care comuna  Vintilă Vodă este membru asociat. 

      Iniţiator – primar – COMAN ION 

  

 3. Proiect de hotărâre privind vănzarea prin  licitație publică cu strigare a 

unui volum de 1618 m.c. masă lemnoasă brută, rezultată din doborâturi 

accidentale, de pe păşunea împădurită proprietate privată a comunei  VINTILĂ 

VODĂ, situată în punctul „Giurgiu” 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

           4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului  de execuţie  al 

bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, la  31 DECEMBRIE  

2020. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării  unor servicii de 

asistenţă şi consultanţă juridică permanentă, pentru apărarea intereselor 

comunei Vintilă Vodă şi ale autorităţii publice locale ale comunei Vintilă Vodă. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

      6. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 

Se propune   suplimentarea  ordinii  de  zi  cu încă un proiect  de hotarâre, 

care nu suportă amănare pană la şedinţa  ordinară următoare . 



7. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. nr.11/2007 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Vintilă 

Vodă a unor terenuri proprietatea Consiliului local. 

 

  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 29.01.2021. Procesul verbal a fost aprobat cu 10 

voturi pentru, -- impotrivă si -- abtineri. 

 

         2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării Actului 

Constitutiv și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ 

BUZĂU 2020”, la care comuna  Vintilă Vodă este membru asociat. 

 Având în vedere că unităţile administrativ teritoriale Stâlpu, Ulmeni, C.A. 

Rosetti şi Râmnicelu au ieşit din A.D.I. ,, PROGAZ BUZĂU 2020’’, iar comuna 

Grebănu  a aderat la A.D.I. ,, PROGAZ BUZĂU 2020’’, se impune modifcarea Actului 

Constitutiv și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 

2020”, la care comuna  Vintilă Vodă este membru asociat . 

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

hotărârea  nr.7 din 26.02.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 

          3. Se prezinta proiectul de hotărâre privind vănzarea prin  licitație publică 

cu strigare a unui volum de 1618 m.c. masă lemnoasă brută, rezultată din 

doborâturi accidentale, de pe păşunea împădurită proprietate privată a 

comunei  VINTILĂ VODĂ, situată în punctul „Giurgiu”. 

 Domnul consilier Dumitrescu Decebal spune ca ar fi trebuit sa se faca un 

document premergator proiectului de hotarare, sa le fie adusa la cunostinta intentia 

de a initia un proiect de hotarare, deoarece se poate intampla ca acesta sa nu fie 

aprobat. I se explica domnului consilier ca nu exista un act premergator proiectului 

de hotarare, scopul proiectului fiind de a fi supus dezbaterii si aprobarii si ca nu 

este oblogatoriu ca toate proiectele de hotarare initiate sa fie adoptate . 

 Domnul consilier Draghia Niculai ii explica prevederile legilor in vigoare cu 

privire la fondul forestier si ca nu exista nici un motiv ca proiectul sa nu fie 

aprobat. Igienizarea padurii, degajarea arborilor doborati de vant, trebuie facuta, iar 

daca nu se incheie nici un contract cu o firma, aceasta activitate trebuie facuta pe 

cheltuiala primariei si avand in vedere atat amplasamentul, distanta, manopera, 

etc. cheltuielile sunt foarte mari si exista riscul de a nu o putea executa. In acest 

caz amenzile ar fi foarte mari. Asadar, ar fi foarte bine daca la licitatie s-ar prezenta 

operatori economici, care sa isi adjudece masa lemnoasa . 

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

hotărârea  nr.8 din 26.02.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 

         4. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului  de 

execuţie  al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, la  31 

DECEMBRIE  2020. 

 Domnul contabil prezinta detaliat contul  de execuţie  al bugetului de 

venituri şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, la  31 DECEMBRIE  2020. Domnul  

consilier Dumitrescu Decebal, spune ca nu a inteles si mai cere unele detalii, pe 

care le primeste de la domnul contabil.  

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

hotărârea  nr.9 din 26.02.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 



5. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării  unor 

servicii de asistenţă şi consultanţă juridică permanentă, pentru apărarea 

intereselor comunei Vintilă Vodă şi ale autorităţii publice locale ale comunei 

Vintilă Vodă. 

Domnul consilier Dumitrescu Decebal intreaba daca este vreun anjajat cu 

studii juridice . I se precizeaza ca in aparatul de specialitate al primarului nu sunt 

angajati cu studii juridice de specialitate, iar postul de consilier juridic este vacant . 

Activitatea  juridică este foarte complexă şi variată, şi constă în capacitatea 

de a interpreta un volum foarte mare de informaţii, de a selecta aspectele esenţiale 

pentru domeniul analizat, de a identifica soluţiile legale în rezolvarea diferitelor 

speţe, de a acorda consultanţă juridică tuturor compatimentelor din cadrul 

Primăriei Vintilă Vodă în toate aspectele care ţin de organizarea şi funcţionarea 

autorităţii administraţiei publice locale, de a participa la licitaţii, de a semna 

contracte de diferite tipuri, de a soliţiona diferite speţe, de a reprezenta instituţia în 

faţa instanţelor de judecată, etc. Având în vedere că în ultima perioadă ne-am 

confruntat cu diverse probleme, in special privind resursele umane si deschidere 

proceduri succesorale, inscrierea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, 

care necesită servicii de asistenţă şi consultanţă juridică şi de reprezentare, în 

interpretarea şi aplicarea legislaţiei, este necesar contractarea unor servicii juridice 

de specialitate .  

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

hotărârea nr.10 din 26.02.2021, cu 9 voturi  pentru  si un vot impotriva. 

Impotriva a votat domnul consilier Dimitrescu Decebal, fara a-si justifica optiunea. 

 

6. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. 

nr.11/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

comunei Vintilă Vodă a unor terenuri proprietatea Consiliului local. 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.25/24.08.2007 privind vânzarea prin 

licitaţie publică deschisă a unor imobile – proprietatea privată a comunei Vintilă 

Vodă, am constatat că în anexa la H.C.L. nr.11/2007 privind trecerea din domeniul 

public în domeniul privat al comunei Vintilă Vodă a unor terenuri proprietatea 

Consiliului local, s-a omis trecerea suprafeţei de 502 m.p.teren fără construcţii din 

punctul ,, Niculeşti-COOP, suprafaţă de teren ce a făcut obiectul H.C.L. 

nr.25/2007.  

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

hotărârea  nr.11 din 26.02.2021, cu 9 voturi  pentru si o abtinere. S-a abtinut 

domnul consilier Dumitrescu Decebal motivand ca nu stie despre ce este vorba . 

 

7. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.  

 7.1. Se prezintă cererea nr.706/05.02.2021 a doamnei Enica Florica Maria, 

domiciliata com. Vintila Voda, jud. Buzau, prin care solicita un ajutor financiar 

reprezentând cheltuieli cu deplasarea fiicei sale Enică Georgiana Alina, la 

reprezentări, concursuri cultural- folclorice, fiind o familie monoparentală, deoarece 

tatăl a decedat de aproximativ 12 ani. Domnii consilieri, aproba in unanimitate, 

acordarea sumei de 500 lei. 

 7.2. Se prezintă cererea nr.985/19.02.2021 a domnului Grozavu Vasile , prin 

care solicita un ajutor financiar pentru achizitia unei tevi, necesara pentru 

racordarea la reteaua de apa. Domnii consilieri, aproba in unanimitate cele 

solicitate . 

 7.3. Se prezinta cererea nr.856/15.02.2021 a Scolii Vintila Voda, prin care 

solicita repararea acoperisului la Scoala Noua, deoarece este foarte deteriorat si 

ploua in clase. Domnii consilieri, propun sa se faca un deviz de lucrari si sa se 

repare acoperisul scolii . 



7.4. Se prezinta cererea nr.1052/24.02.2021 a Farmaciei S.C. VITAEPHARM 

S.R.L., prin care solicita inchirierea/cumpararea terenului din satul Sarbesti, unde 

a fost amplasat Caminul cultural, pentru construirea unei farmacii. Domnii 

consilieri sunt de acord cu cele solicitate, si spun sa se gaseasca o solutie legala 

pentru a onora solicitarea . 

7.5. Se prezinta adresa nr.938/17.02.2021 a Ministerului Culturii prin care 

li se aduce la conostinta domnilor consilieri atributiile consiliului local cu privire la 

atributiile administratiei publice locale, a consiliilor locale si atributiile specifice ale 

primarului in conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare . 

7.6. Se prezinta cererea nr.987/19.02.2021 a domnului Dumitrescu Decebal 

prin care solicita prezentarea masurilor lasate de Curtea de Conturi in urma 

controlului efectuat in luna decembrie 2020, planul investitional, consumul de 

combustibil. 

          Domnul primar ii transmite ca nu a fost un control al Curtii de Conturi, ci o 

verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor lasate la controlul din anul 

2018 si care nu era in atentia Consilului local asa cum sustine dansu. Se da citire 

adresei Curtii de Conturi, in care se precizeaza ca au fost duse la indeplinire toate 

masurile lasate . Cu privile la panul investitional i se aduce la cunostinta ca va fi 

initiat un proiect de hotarare pentru aprobarea Programului anual de achiziții 

publice al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, pentru anul 2021, iar consumul de 

carburant pe anul 2021 , este de 1140 litri, cea mai mare cantitate fiind consumata 

de gunoiera . 

 7.7. Se prezinta adresa Scolii Vintila Voda prin care propune spre casare mai 

multe obiecte de inventar. Domnii consilieri il deleaga pe dl. Dumitrescu Decebal 

pentru a participa la operatiunile de casare, iar obiectele casate sa fie depozitate la 

sediul primariei in vedere predarii catre centrele de reciclare . 

 

          Ordinea  de  zi  epuizată, şedinţa  a luat sfârşit. 

  Drept pentru  care  am încheiat prezentul proces verbal. 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

 

         Consilier, COMANESCU GEORGICA                                    

 

 

                                                                                           Întocmit, 

                  Secretar general al comunei, 

 

                                Lungu Mihaela    


