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

Nr. 183 din 23.04.2021  
  
 
 
 

Proces   verbal, 
 

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

Buzău, din data de 23.04.2021. Şedinţa  a fost  convocată  în baza  Dispoziţiei primarului 

cu  nr.38/16.04.2021. La şedinţă au participat 11 consilieri locali din totalul de 11 

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. Depunerea jurământului de către consilierul supleant,  al cărui mandat a fost 

validat de  Judecătoria Buzău. 

           2. Prezentarea procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local 

Vintilă Vodă, din data de 31 MARTIE 2021; 

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

 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a 

comunei VINTILĂ VODĂ, Judeţul Buzău . 

 Iniţiator – primar – COMAN ION       

           4. Proiect de hotărâre privind  indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION     

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vintilă  Vodă, 

judeţul Buzău, pentru anul 2021. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

        6. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.I 

a Consiliului local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău – Comisia pentru activităţi 

economico- financiare, agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia 

mediului  şi  turism. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

       7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  decontării cheltuielilor aferente navetei 

cadrelor didactice care își desfașoară activitatea la Școala Gimnazială  ,, Tache şi 

Ecaterina Tocilescu’’ Vintilă Vodă, pentru luna martie 2021  . 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

      8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului şi a cuantumului  burselor 

şcolare aferente  semestrului al II-lea al  anului şcolar 2020-2021, pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Vintilă Vodă, județul Buzău  . 

 Iniţiator – primar – COMAN ION       

     9. Proiect de hotărâre privind  alegerea   preşedintelui   de  şedinţă. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi actualizării Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna VINTILĂ 

VODĂ, este membru asociat  . 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 



       11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap  grav, din comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru  anul 

2021. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION      

       12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.30/30.07.2020 privind 

instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 

aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.01.2022, inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza U.A.T. comuna Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău . 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

      13. 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 . 

       14. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. nr.14/2021 privind  

aprobarea staţiilor publice aferente traseelor care tranzitează comuna Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, pentru cursele regulate de transport persoane. 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

  Supus la  vot proiectul ordinii  de  zi propus, a  fost aprobat în unanimitate. 

 

           Se  intră  în ordinea  de  zi : 

1. Depunerea jurământului de către consilierul loca supleant,  al cărui mandat a 

fost validat de către Judecătoria Buzău. 

Domnul Constantin Alexandru Cristian  – consilier local supleant, din partea 

Partidului Pro România, validat de către Judecătoria Buzău prin Încheierea finală 

(dezinvestire) civilă în Dosar nr.3400/200/2021 depune, potrivit  art. 117 alin. (1)  şi 

art.122 alin.(2) 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: domnul consilier a fost chemat 

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

şedinţei ordinare  din data de 31.03.2021. Procesul verbal a fost aprobat cu 10 voturi 

pentru, -- impotrivă si 1 abtineri. 

S-a abţinut domnul consilier Constantin Alexandru Cristian, deoarece nu a 

participat la sedinta din luna martie, mandatul acestuia fiind validat de Judecătoria Buzău 

în luna aprilie, iar juramantul a fost depus in sedinta de astazi. 

 

         3. Se prezinta proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului 

de stemă a comunei VINTILĂ VODĂ, Judeţul Buzău . 

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

hotărârea  nr.23 din 23.04.2021, cu 11 voturi  pentru . 

 

          4. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  indexarea impozitelor și taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%. 

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

hotărârea  nr.24 din 23.04.2021, cu 11 voturi ,, pentru’’ . 

 



         5. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 

Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, pentru anul 2021. 

Domnul contabil Burlăcescu Valentin prezintă detaliat proiectul bugetului şi lista de 

investiţii . Domnul consilier Constantin Alexandru spune ca drumurile ar trebui reabilitate 

cu utilajele din dotarea primăriei, respectiv cu autocamionul şi buldoexcavatorul . Domnul 

primar ii răspunde că vor fi folosite si utilajele primăriei, dar trebuie şi un autogreder şi un 

cilindru compactor . De asemenea domnul primar precizează că a solicitat de la Consiliul 

Judeţean spărtură de asfalt, dar dl. Dumitrescu Decebal întreabă dacă nu este poluant . 

Dl.Dumitrescu Decebal spune că suma prinsă în buget pentru reabilitarea căminului 

cultural din Niculeşti este mare . I se răspunde că pentru reabilitarea căminului este 

încheiat un contract de finanţare cu AFIR Constanţa, cu finanţare din fonduri europene . 

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

hotărârea  nr.25 din 23.04.2021, cu 10 voturi  pentru şi 1 vot împotrivă. 

Împotrivă a fost domnul consilier Dumitrescu Decebal, deoarece spune că nu avem 

prins în buget o sumă pentru asfaltare . 

 

6. Se prezintă proiectul de hotarare privind  modificarea componenţei Comisiei de 

specialitate nr.I a Consiliului local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău – Comisia 

pentru activităţi economico- financiare, agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecţia mediului  şi  turism. 

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

hotărârea nr.26 din 23.04.2021, cu 11 voturi ,, pentru ’’ . 

 

7. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea  decontării cheltuielilor 

aferente navetei cadrelor didactice care își desfașoară activitatea la Școala Gimnazială  

,, Tache şi Ecaterina Tocilescu’’ Vintilă Vodă, pentru luna martie 2021  . 

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

hotărârea  nr.27 din 23.04.2021, cu 11 voturi  ,,pentru ’’ . 

 

8. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea numărului şi a 

cuantumului  burselor şcolare aferente  semestrului al II-lea al  anului şcolar 2020-

2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Vintilă 

Vodă, județul Buzău  . 

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

hotărârea  nr.28 din 23.04.2021, cu 11 voturi  ,,pentru ’’ . 

 

9. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  alegerea   preşedintelui   de  şedinţă. 

Domnii consilieri propun ca preşedinte de şedinţă pentru lunile mai, iunie şi iulie, să 

fie dl. consilier Dumitrescu Decebal . 

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

hotărârea  nr.29 din 23.04.2021, cu 11 voturi  ,,pentru ’’. 

 

10. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi actualizării 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care 

comuna VINTILĂ VODĂ, este membru asociat  . 

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

hotărârea  nr.30 din 23.04.2021, cu 11 voturi  ,,pentru ’’ . 

 

11. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap  grav, din comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

pentru  anul 2021. 

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

hotărârea  nr.31 din 23.04.2021, cu 11 voturi  ,,pentru ’’ . 

 

12. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 

nr.30/30.07.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.01.2022, inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 

U.A.T. comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău . 



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

hotărârea  nr.32 din 23.04.2021, cu 11 voturi  ,,pentru ’’. 

 

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

nr.14/2021 privind  aprobarea staţiilor publice aferente traseelor care tranzitează 

comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru cursele regulate de transport persoane. 

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

hotărârea  nr.33 din 23.04.2021, cu 11 voturi  ,,pentru ’’. 

 

14. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.  

 

 14.1. Se prezintă cererea domnului Apostescu Mihăiţă, înregistrată sub 

nr.2272/14.04.2021, prin care solicită instalarea unei camere de supraveghere în zona 

Sârbeşti – punte, deoarece în acea zonă se aruncă foarte mult gunoi. Consiliul local aprobă 

în unanimitate cele solicitate. 

14.2. Se prezintă cererile următorilor cetăţeni: Drenea Ion, Morărescu Maria, Tudor 

Grigore, Briceag Valerică, Petcu Constantin, Alexe Ion, Morărescu Constantin Florin şi 

Chelcan Ştefan, prin care solicită învoirea animalelor la păşunat pe păşunea primăriei din 

punctul Poiană. Consiliul local apobă în unanimitate cele solicitate, în limita suprafeţei 

disponibile. 

14.3. 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, 

participări la emisiuni TV cultural- folclorice, fiind o familie monoparentală, deoarece tatăl a 

decedat de aproximativ 12 ani. Domnii consilieri, aproba in unanimitate, acordarea sumei 

de 500 lei. 

14.4. Se prezintă Apelul Umanitar al Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău 

nr.419/22.04.2021, prin care solicită sprijin în activitatea de donare de sânge, deoarece 

numărul de donatori a scăzut, iar numărul cererilor de sânge din spitale a crescut foarte 

mult . 

Având în vedere că sunt parcele de păşune nesolicitate în termenul prevăzut de 

H.C.L. nr.13/31.03.2021 privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor 

disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, domnii 

consilieri sunt de acord ca aceste suprafeţe să poată fi închiriate eventualilor solicitanţi care 

îndeplinesc condiţiile/criteriile de închiriere, care depun cereri si dupa termenul prevazut in 

H.C.L. nr.13/2021 . 

 

  

          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    


