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Nr. 32 din 29.01.2021  
  
 
 
 
 

Proces   verbal, 
 

             Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului  local al comunei  Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău, din data de 29.01.2021. Şedinţa  a fost  convocată  în baza  
Dispoziţiei primarului cu  nr.4/22.01.2021. 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 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. Prezentarea procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului local Vintilă Vodă, din data de 22 DECEMBRIE 2020; 
 Prezintă – d-na Lungu Mihaela – secretar general al comunei. 
 
         2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului  anual de acțiuni  şi de 
lucrări de interes  local pentru  repartizarea  orelor de muncă  ce vor fi 
efectuate în anul 2021, de către  beneficiarii  Legii  nr.416/2001, privind 
venitul minim garantat, la nivelul comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău 
      Iniţiator – primar – COMAN ION 
     
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Reţelei  unităţilor de 
învăţămănt preuniversitar pentru anul  şcolar 2021- 2022, din  comuna Vintilă  
Vodă, judetul Buzău 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
 

4. Proiect de hotărâre privind  alegerea   preşedintelui   de  şedinţă 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
 

        5. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea „Raportului privind activitatea 
desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe  
semestrul II al anului 2020, angajaţi ai Primariei  comunei Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău’’ 
 Iniţiator – primar – COMAN ION 
 
      6. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 
 

Se propune   suplimentarea  ordinii  de  zi  cu încă doua proiecte  de 
hotarâre, care nu suportă amănare pană la şedinţa  ordinară următoare . 

 

 

 



7. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  unui reprezentant al 
Consiliului  Local al comunei Vintilă  Vodă, pentru a face parte din Consiliul 
de  Adminitraţie al Şcolii Gimnaziale ,,TACHE şi ECATERINA  TOCILESCU ’’ 
VINTILĂ  VODĂ, judeţul Buzău, în anul şcololar 2020-2021 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

 
8. 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 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
U.A.T. comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

 
  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 22.12.2020. Procesul verbal a fost aprobat cu 10 
voturi pentru, -- impotrivă si -- abtineri. 

De asemenea, secretarul general al comunei prezinta  raportul de specialitate 
si masuratorile aferente, intocmite de catre dl. Schmitz Liviu Dorel – inspector de 
specialitate in cadrul compartimentului de urbanism si de catre dl. Burlacescu 
Valentin – inspector in cadrul compartimentului de contabilitate, cu privire la 
solutionarea cererii d-lui Pertea Manole de diminuare a suprafetei de pasune 
inchiriate din punctul ,, Giurgiu”, conform solicitarii domnului consilier Draghia 
Niculai din sedinta ordinara din 22.12.2020 . 

Domnul consilier Dumitrescu Decebal atrage atentia domnilor consilieri sa 
nu mai semneze anumite hotarari ale consiliului local ,, in orb” . 

 
         2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului  anual de 
acțiuni  şi de lucrări de interes  local pentru  repartizarea  orelor de muncă  ce 
vor fi efectuate în anul 2021, de către  beneficiarii  Legii  nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat, la nivelul comunei Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău. 
 Domnii consilieri propun ca, pana la sedinta urmatoare sa se faca o lista cu 
toti beneficiarii de ajutor social care efectueaza ore de munca, grupati in functie de 
domiciliu, pentru a li se repartiza sectoare de activitate . 

Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.1 din 29.01.2021, cu 10 voturi  pentru . 
 
          3. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Reţelei  unităţilor 
de învăţămănt preuniversitar pentru anul  şcolar 2021- 2022, din  comuna 
Vintilă  Vodă, judetul Buzău. 

Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.2 din 29.01.2021, cu 10 voturi  pentru . 
 
         4. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  alegerea   preşedintelui   de  
şedinţă. 
 Doamna consilier Borcau Luminita propune ca presedinte de sedinta pentru 
lunile februarie, martie si aprilie 2021, sa fie dl. consilier Comanescu Georgica. 

Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.3 din 29.01.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 
5. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru  aprobarea „Raportului privind 

activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 
pe  semestrul II al anului 2020, angajaţi ai Primariei  comunei Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău’’ 

Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.4 din 29.01.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 
 



 
6. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului  Local al comunei Vintilă  Vodă, pentru a face parte din Consiliul 
de  Adminitraţie al Şcolii Gimnaziale ,,TACHE şi ECATERINA  TOCILESCU ’’ 
VINTILĂ  VODĂ, judeţul Buzău, în anul şcololar 2020-2021. 

Domnul primar Coman Ion, propune ca din Consiliul de administratie al 
scolii sa faca parte dl. consilier Dumitrescu Decebal, tinand cont si de studiile si 
pregatirea profesionala a dansului . 

Supus la vot  proiectul de hotărâre  a  fost aprobat, consiliul local a  adoptat 
hotărârea  nr.5 din 29.01.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 
7. 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 31.03.2020 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.6 din 29.01.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 

8. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.  

 8.1. Se prezintă cererea nr.386/19.01.2021 a doamnei Chiriac Maria, 
domiciliata in Mun. Buzau, jud. Buzau, prin care solicita un ajutor de 
inmormantare pentru mama sa Burlacu Dumitra – beneficiara de ajutor social, 
decedata la data de 11.01.2021. Domnii consilieri, aproba in unanimitate, 
acordarea sumei de 500 lei ca ajutor de inmormantare . 

 8.2. Se prezintă cererea nr.169/06.01.2021 a S.C. NOV ARTIS BIS TEAM 
SRL, prin care solicita inchirierea spatiului din incinta scolii Podu Muncii, pentru 
desfasurarea unor activitati de productie de tamplarie PVC. Domnii consilieri, 
aproba in unanimitate cele solicitate . 

 8.3. Se prezinta cererea nr.6171/24.12.2020 a domnului Lungu Ioan 
Laurentiu si a doamnei Lungu Adriana Nicoleta, prin care solicita inchirierea unui 
apartament in blocul de locuinte apartinand domeniului privat al comunei Vintila 
Voda, deoarece au doi copii minori, iar in prezent locuiesc cu parintii si nu au 
spatiu suficient. Domnii consilieri, aproba in unanimitate cele solicitate . 

8.4. Se prezinta cererea doamnei dr. Moldoveanu Oana Raluca, inregistrata 
sub nr.335/15.01.2021, prin care solicita cumpararea locuintei sociale de langa 
Spitalul ECOMED, pentru a deschide un cabinet stomatologic . In prezent, spatiul 
solicitat este dat spre folosinta Parohiei Bodinesti cu destinatia de casa parohiala. 
Domnii consilieri, stabilesc ca la sedinta din luna februarie sa fie invitat si preotul 
paroh al Parohiei Bodinesti, sa comunice daca mentine in continuare casa 
parohiala si abia apoi se va lua in discutie cererea d-nei Moldoveanu Oana Raluca. 

 
          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    


