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Nr. 94 din 31.03.2021  
  
 
 
 
 

Proces   verbal, 
 

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

judeţul Buzău, din data de 31.03.2021. Şedinţa  a fost  convocată  în baza  

Dispoziţiei primarului cu  nr.25/24.03.2021  cu modificarile ulteroare aduse prin 

Dispozitia nr.29/30.03.2021. 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 prin mijloace electronice, respectiv prin utilizarea 

aplicatiei whatsapp si telefon, pentru 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 26 FEBRUARIE 2021; 

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

 

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al 

comunei VINTILĂ VODĂ, județul Buzău. 

      Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii, prin atribuire 

directă, a păşunilor disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

          

           4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea staţiilor publice aferente 

traseelor care tranzitează comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru cursele 

regulate de transport persoane. 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

          

        5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității U.A.T. Comuna 

VINTILĂ VODĂ, a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziţia produselor, precum şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în 

perioada 2017-2023, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 



       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei  de dezvoltare a 

serviciilor   sociale în perioada 2021-2025, la nivelul comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău 

Iniţiator – primar – COMAN ION       

 

         7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

pentru anul 2021 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

          

          8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  NORMELOR PROCEDURALE  

privind vânzarea , prin licitație publică , a bunurilor proprietate privată  

aparținând  comunei Vintilă Vodă, județul Buzău 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

          

          9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi 

privat al Comunei Vintilă Vodă, aflate în administrarea Consiliului 

Local Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

          

          10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,, Programului anual de achiziții 

publice al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, pentru anul 2021 ” 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

          

           11. 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 

februarie 2021 . 

Iniţiator – primar – COMAN ION 

 

            12. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de iluminat public 

al comunei Vintilă Vodă și aprobarea modalității de gestiune a acestuia  

Iniţiator – primar – COMAN ION 

          

            13. 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. 

 

Donmul consilier Comanescu Georgica, anunta ca este posibil sa se afle in 

conflict de interese, in ceea ce priveste punctul 3 al Ordinii de zi , respectiv Proiect 

de hotărâre privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor 

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

aceste conditii domnul consilier are obligatia sa se abtina de la emiterea sau 

participarea la emiterea sau adoptarea actului administrativ respectiv.  Asadar, 

domnul consilier nu va fi luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii 

consiliului local cu privire la acest proiect de hotarare  si nu are drept de vot la 

adoptarea acestei hotarari, conform prevederilor art.228 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si comletarile ulterioare . 

 

 

 



           Se  intră  în ordinea  de  zi : 

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

al şedinţei ordinare  din data de 26.02.2021. Procesul verbal a fost aprobat cu 10 

voturi pentru, -- impotrivă si -- abtineri. 

 

         2. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului 

stradal al comunei VINTILĂ VODĂ, județul Buzău. 

 

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

hotărârea  nr.12 din 31.03.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 

          3. Se prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobarea închirierii, prin 

atribuire directă, a păşunilor disponibile, aflate în proprietatea privată a 

comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

Domnul consilier Dumitrescu Decebal are anumite obiecții, citez:,, -Cine 

răspunde din punct de vedere administrativ-juridic din Comisiile prezentate la ART 

6 ? Consilierul din Comisie ar fi bine să fie crescător de animale și l-aș propune aici 

pe Dl Voicilă Marin. Dat fiind decesul din familie eu nu pot face parte din Comisii. 

La pct 4 din Documentația de atribuire directă se precizează că ofertantul nu 

trebuie să aibă restanțe de plată la bugetul local , eliberând-se și o adeverință 

pentru eventualele restanțe la Contracte de închiriere anterioare. În acest sens 

solicit Contabilității ( dnei Caloian) să prezinte Consiliului Local tabelul cu plata 

chiriilor și taxelor de teren ( Acela prezentat și la Controlul Camerei de Conturi), iar 

aici solicit să se prezinte și documentele de plată iar dacă s-au făcut compensări la 

plată și PV al evaluatorului compensării. Altfel s-ar putea contesta în Instanță 

Contractul de închiriere și s-ar putea anula ,cum s-a mai întâmplat. -La Contractul 

de închiriere pct.2 lit. a) solicit să se facă inspecția anuală și să se precizeze o 

Comisie de inspecție care ar putea să prezinte și imaginile terenurilor inspectate, 

care ar putea fi stocate în Baza de date a Primăriei. Deasemenea această Comisie să 

urmărească și respectarea ART. IX  lit. b, j, m din Contractul de închiriere. Având în 

vedere cele precizate eu nu pot vota acest punct al ordinii de zi, până când nu mi se 

prezintă Documentația amintită mai sus. 

 

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

hotărârea  nr.13 din 31.03.2021, cu 8 voturi ,, pentru’’ si 1 vot ,, impotriva’’ . 

 

         4. Se prezinta proiectul de hotărâre 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.14 din 31.03.2021, cu 10 voturi  pentru . 

 

5. Se prezinta proiectul de hotarare privind neasumarea responsabilității 

U.A.T. Comuna VINTILĂ VODĂ, a organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziţia produselor, 

precum şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României 

în perioada 2017-2023, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 

 

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

hotărârea nr.15 din 31.03.2021, cu 10 voturi ,, pentru ’’ . 

 



6. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei  de 

dezvoltare a serviciilor   sociale în perioada 2021-2025, la nivelul comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 

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

hotărârea  nr.16 din 31.03.2021, cu 10 voturi  ,,pentru ’’ . 

 

7. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru aprobarea  Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, pentru anul 2021 

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

hotărârea  nr.17 din 31.03.2021, cu 10 voturi  ,,pentru ’’ . 

8. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru aprobarea  NORMELOR 

PROCEDURALE privind vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor proprietate 

privată  aparținând  comunei Vintilă Vodă, județul Buzău. 

La acest proiect de hotarare, domnul consilier Dumitrescu Decebal voteaza 

impotriva, deoarece nu i s-a pus la dispozitie referatul de aprobare si lista cu 

bunurile ce urmeaza a fi scoase la licitatie .  

Domnul primar aduce la cunostinta, ca aceasta este doar o procedura care 

trebuie urmata in cazul in care consiliul local aproba vanzarea bunurilor din 

domeniul privat al comunei. Asa cum este precizat si in normele procedurale, 

consiliul local va aproba prin hotarare acordul de principiu privind vanzarea, apoi 

se va demara imtocmirea proceduii de vanzare, respectiv intocmirea caietului de 

sarcini, fisa de date, contractul stabilirea pretului, etc, care de asemenea vor fi 

aprobate prin hotarare de consiliul local. Asadar, nu exista o lista cu bunurile ce 

urmeaza a fi scoase la licitatie, parte integranta din proiectul de hotarare supus 

dezbaterii si aprobarii, asa cum precizeaza domnul consilier Dumitrescu Decebal.  

 

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

hotărârea  nr.18 din 31.03.2021, cu 9 voturi  ,,pentru ’’ si 1 vot ,, impotriva”. 

 

9. Se prezinta proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public şi privat al Comunei Vintilă Vodă, aflate în administrarea 

Consiliului Local Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

Ca si la proiectul anterior, domnul consilier Dumitrescu Decebal voteaza 

impotriva, deoarece, spune dansul, nu i s-a pus la dispozitie referatul de aprobare.  

 

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

hotărârea  nr.19 din 31.03.2021, cu 9 voturi  ,,pentru ’’ si 1 vot ,, impotriva”. 

 

10. Se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Programului anual 

de achiziții publice al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, pentru anul 2021”. 

Domnul consilier Dumitrescu Decebal are anumite obiecții, citez: 

,, Suma totală a achizițiilor publice este de 20027125. 

Anul trecut totalul veniturilor din Execuția bugetară a fost de7209000. 

De unde se va lua diferența de bani? 

Am fost surprins de sumele imense ptr reabilitarea Căminelor culturale din Niculești și 

Vintilă, investiție deocamdată inutilă. 

Deasemenea sume mari pentru reabilitarea Scolilor  Podu Muncii și Vintilă Voda . 

Atâta timp cât locuitorii comunei merg pe drumuri neasfaltate, investițiile precizate 

sunt neavenite. 

Nu votez acest proiect.” 



 

 Domnul contabil precizeaza ca aceste valori din programul de achizitii sunt 

estimative, iar in program este prevazuta si asfaltarea drumurilor comunale si 

satesti. Sumele de bani pentru finantarea obiectivelor care se vor implementa vor fi 

din subventii, transferuri de la bugetul de stat si fonduri europene, componente ale 

bugetului local. Pentru Caminul cultural din Niculesti, s-a incheiat contract de 

finantare cu AFIR Constanta, s-a finalizat procedura de licitatie, iar dupa perioada 

de contestatii a licitatiei, se va proceda la incheierea contractului de executare a 

lucrarii de reabilitare a caminului . Pentru reabilitarea scolii Vintila Voda a fost 

depusa solicitare de finantare  la Compania Nationala de Investitii in cadrul 

Programului National de Constructii de Interes Public sau Social, Subprogramul ,, 

Unitati si Institutii de Invatamant de stat”, iar pentru asfaltarea drumurilor 

comunale si satesti a fost intocmit proiectul ,, Modernizare drumuri de interes local  

in comuna Vintila Voda, judetul Buzau”, depus la Compania Nationala de Investitii 

si care figureaza in lista de sinteza a subprogramului ,, Drumuri de interes local si 

drumuri de interes judetean” aprobata prin Ordinul M.L.P.D.A. nr. 

4387/22.12.2020 . 

 

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

hotărârea  nr.20 din 31.03.2021, cu 9 voturi  ,,pentru ’’ si 1 vot ,, impotriva”. 

 

11. 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 

februarie 2021 . 

 

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

hotărârea  nr.21 din 31.03.2021, cu 10 voturi  ,,pentru ’’. 

 

12. Se prezinta proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului de 

iluminat public al comunei Vintilă Vodă și aprobarea modalității de gestiune a 

acestuia . 

Domnul consilier Dumitrescu Decebal are anumite obiecții, citez: 

,, Lipseste Referatul primarului nr 88/18.03.2021 

Consider că este ilar ca la ART. 1 să se înființeze “Serviciul public de iluminat public” 

iar la ART 2 să delegăm gestiunea serviciului. 

Chiar dacă se vor introduce lămpi cu alimentare solară consider că această cheltuială 

este neprioritară. 

Votez “Nu” 

 Domnul primar ii aduce la cunostinta ca potrivit  Notei de control incheiata 

in ziua de 10.02.2021 de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, au constata ca nu sunt respectate 

prevederile legale  in vigoare privind functionarea serviciului de iluminat public . 

Astfel au lasat urmatoarele masuri de dus la indeplinire : 

,, - Conform competentelor care ii revin potrivit dispozitiilor  art.8, alin.(1) si alin.(3) 

lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale  ale 

comunei Vintila Voda vor stabili si aproba prin H.C.L., forma de gestiune pentru 

serviciul de iluminat public. Termen de realizare 60 de zile, respectiv data de 

10.04.2021. 

- Autoritatile administratiei publice locale ale comunei Vintila Voda, conform 

competentelor care ii revin potrivit dispozitiilor  art.8, alin.(1) si alin.(3) lit.i) din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 



completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art.10 lit.f) din Legea serviciului de 

iluminat public nr.230/2006, vor elabora si supune spre aprobarea Consiliului local, 

Regulamentul si caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, in conformitate cu 

prevederile Regulamnetului-cadru al serviciului de iluminat public al localitatilor, 

aprobat prin Ordin al Presedintelui A.N.R.S.C. nr.86/2007, respectiv Caietul de 

sarcini-cadru al serviciului de iluminat public al localitatilor, aprobat prin Ordinul 

Presedintelui A.N.R.S.C. nr.87/2007 . Termen de realizare 60 de zile, respectiv data 

de 10.04.2021. 

- Autoritatile administratiei publice locale ale comunei Vintila Voda, vor stabili obligatii 

in sarcina prestatorilor/operatorilor, la incheierea contractelor pentru prestarea 

serviciului de iluminat public, sa solicite si sa obtina de la A.N.R.S.C. licenta, conform 

dispozitiilor art.49 alin.(3) din Legea 51/2006 . Termen permanent.” 

 

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

hotărârea  nr.22 din 31.03.2021, cu 9 voturi  ,,pentru ’’ si 1 vot ,, impotriva”. 

 

7. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale.  

 7.1. Se prezintă cererea nr.1850/26.03.2021 a domnului Voicila Marian, 

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

reprezentând cheltuieli cu inmormantarea fratelui sau Voicila Octavian, beneficiar 

de ajutor social.. Domnii consilieri, aproba in unanimitate, acordarea sumei de 500 

lei ca ajutor de inmormantare . 

  

 

          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    


