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Nr.5721 din 16 noiembrie 2016

PROCES VE RBAL

Incheiat, astazirlf octombrie 2016, in sedinta
extrordinara a consiliurui locaf al comunei Tulnici, judetul
vrancea convocati prin Dispozi{ia primarului nr.zbg din
14.11.2016

La sedinfi participi din fotalul de 13 consilieri alesi, 11

lipsind domnii : Bizna valentin si Iacob Danut.

$edinta fiind legar cortstituiti se declari deschise
lucririle ei.

Are cuvantul d-l preqe{inte de gedin(i, Buture ron
pentru a prezenta ordinea de zi :

l.-Proiect de hotarare priyind aprobarea utilizarii sumei
de 100,00 mii lei sub forma de imprumut, din fondul de rulment
al UAT Tulnici, pentru plata factprrilor restante la serviciului de
salubrizare

Initiator : Bofu Aurel -pri{nar
2.-Proiect de hotarare priv[nd rectificarea bugetului local

al comunei Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Bo(u Aurel - primar
ordinea de zi, fiind supusa la vot a fost aprobata in

unanimitate.
In continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezenta

materialele de pe ordinea de zi.
rn urma materialelor auditp se trece la discutii :

Domnul primar mention eiza ca s-a facut demersuri in a
recupera bani de la contribuabilfl dar nu a reusit sa se achite
aceasta datorie care ajunge la 2 miliarde lei .In total sumele
ramase neincasate la bugetul lopal sunt de 27 miliarde care
constau in impozite si taxe de la pQputatie.

Domnul Dumitru pavel arata dupa consultarea
borderoului de debite, cele mai multe restante sunt din anul
2015, semn ca in acest an incasarilp au fost foarte lente, si trebuie
actionat pentru a se recupera aceste sume.



Domnul Leustean trata ca
suma din referat si expunerea de
buget.

este o neconcordanta intre
motive de la rectificarea de

D-na contabil raspunde cf s-a mers pe suma rotunda.
Domnul Buture este de pfrere .u ori. imprumut trebuie

rambursat intr-un termen
D-na contab'raspunde ql n" este un termen scadent, in

mod normal in cursur anului viitor t..n,ri. sa se stinga acesta
datorie.

Domnur primar recorf anda sefului de serviciu
contabilitate ceror responsabili d uu de facut.

Diverse :

Domnul primar arata c ce se

ocupa de proictul de la canali itorul
apropiat ce va finaliza lucrare. lei si
apoi se va trece la contorizare. reaza
s-a mai achitat din facturi mai e

ajuns pana la remiza. 
sl s-a

Domnul Marian Mitica
in mod zbuziv functia pe care
oprind masinile in trafic.De ac

despre d-l Militaru.
Domnul primar mentir

RNlp-ului. 
Pr rurar mentlonelza ca parcul este subordonat

Domnul lapuru Daniel presedintere comisiei de
specialitate a consiliului rocar rfezinta raportur de avizare ar
proiectului de hotarare prezenltate la p'nctele I si 2 de pe
ordinea de zi.

Nemaifiind alte discutii, d-l
vot proiectele de hotarare pre
fost aprobate si devenite acte
urmeaza :

-Hotararea nr.47 din I .- privind
aprobarea utilizarii sumei de b forma de
imprumut, din fondur de rurme pentru plata
faCturilor resfqnfA lq oo-.,i^i.,r,.i ,.. - uplJnu; ffli
voturi;



-Hotararea nr.48 din 16
bugetului local al comunei Tuln
11 voturi;

Nemaifiind alte p
multumepte de participare si dec

Drept care s-a incheiat
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Ion

iembrie
ci, judetul

privind - rectificarea
Vrancea-aprobata cu

ntul proces- verbal.

stE cKtE
ilaferica gdin

e, d-l preqedinte de gedinfi
ara inchise lucririle qedinfei.


