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Privind: convocarea Consiliului Local al comunei Tulnici, judelut
vrancea, tn sedinld ordinard, pentru data de 1g.01.2019
Primarul comwnei Tulnici, jadelul Vruncea,

- vdzdnd art.39, alin. (l), art. 6g, alin. (l), art. 115 alin. (l), lit. ,,a,,,
art. ll7 lit. ,,a" din Legea rc.21512001 privind administrafiapubiica local6,
republicatd, cu modificarile gi complet[rile ulterioare,

OISSUTTI.IE:
Art. unic. Convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tulnici
in gedinld ordinard, la data de 18.01.2019, ora 1f0, in sala de gedinle

a

Prim[riei comunei Tulnici, cu urmdtoarea ordin e de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de execu{ie al bugetului

local consolidat al comunei Tulnici, judelul Vrancea, la finele trimestrului
IV, anul 2018, pe sec{iunea de func{ionare si sec{iunea de dezvoltare.
Ini(iator: Aurel BoJu, primar.

2. Proiect de hotdrdre privind acordul de principiu in vederea efectuarii
unui schimb de teren in suprafa{a de 4769 mp teren situat in T. 40, P. 1135
inventariat in domeniul privat al U.A.T. Tulnici, cu terenul propriet atea
privatd a domnului Neculau Adrian, in suprafaJd de 897 mp teren situat in T.
40, P. 1 135.

IniJiator: Aurel Bo!u, primar.

3' Proiect de hotarare privind aprob areaanularii creantelor fiscale restante,
mai mici de 40 lei, aflate in sold tadatade 3l decembrie 201g.
Inifiator: Aurel Bo{u, primar.
arca Diplomei de

Aur gi a unui premiu
pe anul 2019, cuplurilor tulnicene care
orie neintreruptd.

Iniliator: Aurel Bo!u, primar.
actului adifional nr. I la indicatorii
lice de salubrizare anexa nr. 6 la
privind reorgani zarea serviciului de
salubrizare din com. Tulnici, in conformitate cu prevederile O.U.G. 5612016,
respectiv atribuirea direct[ a contractului de delegu.. a serviciului de
salubrizare activitatea de colect
degeurilor similare provenite din a
ea

TI PUBLICE TULNICI S.R.L. cu

asociat unic unitatea Administrativ Teritorield

rulnici.

Iniliator: Aurel Bo{u, primar.

privind acordarea unui ajutor de inmormdntare in
-hgtgare
valoare de 500 lei din bugetul local pe 2019, pentru persoanele - locuitori ai
comunei Tulnici care vor deceda in anul 2019.
Ini{iator: Aurel Bo{u, primar.

6' Proiect de

7' Proiect de hotatare privind acordarea unui premiu in valoare de 500 lei
din bugetul local pe 2019, cuplurilor tulnicene care se vor cdsdtori in acest
an.

Iniliator: Aurel Bofu, primar.
8' Proiect de hotarare privind alegerea pre$edintelui de gedin{6 pentru luna
februarie 2019.
IniJiator: Aurel Bo{u, primar.

9' Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare gi
func{ionare al Compartimentului de Asistenja Sociald organ izat la nivelul
comunei Tulnici, judeful Vrancea.
Ini{iator: Aurel Bo{u, primar.
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-t

1'0' Proiect de hotarare privind rezilierea prin acordul p6(ilor, a
contractului nr' 462 din 1 februarie 2017 privind inchirierea terenului in
suprafa{d de 1200 mp, curfi constructii, situat in pun.iut Cascada putnei,

proprietate publicd al comunei Tulnici, judelul vrancea.
Iniliator: Aurel Bo{u, primar.

ind abrogarea H.C.L. nr. g3l20lg privind
11' Proiect. de
priv
e
arar
.hot
aprobarea utllizdrii sumei de 44 mii lei din excedentul bugetului local al
comunei Tulnici, judelul vrancea, constituit in anii precedenfi, pentru
finanlarea sec{iunii de funclionare in vederea achitdrii ,ontribuliilor datorate
pentru salariile aferente lunii noiembrie.
Iniliator: Aurel BoJu, primar.

12' Proiect de hotarare privind modificarea art. I din H.C.L. nr. 66120lg
privind aprobare a utilizdrii sumei de 278,63 mii lei din excedentul bugetului
ea, constituit in anii preceden{i, pentru
capitolul 6l ,,Ordine publicd si

Iniliator: Aurel Bo{u, primar.
13' Proiect de hotarare privind modificarea art. I din H.C.L. nr. 67l20Ig
privind aprobareautilizdrii sumei de 190,20 mii lei din excedentul bugetului
local al comunei Tulnici, judelul Vrancea, constituit in anii precedenli, pentru
finanlarea sec{iunii de dezvoltare, la capitolul 6l
,,Ordine public6 gi
Siguranfd Na{onald".

Ini{iator: Aurel Bo!u, primar
14. Diverse.
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