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Nr.6306 din 19.12. 2016

PROCES VE RBAL

Incheiat, astazl,19 decembrie 2016, in sedinta ordinara a
Comsiliului local al cornLunei Tulnici, judetul Vrancea convocati
prin Dispozifia primarului nr.248 din 13.12.2016

La sedinfi parti,cipl din totalul de 13 consilieri alesi, 13.

$edinta fiind legal constituiti se declari deschise
lucrlrile ei.

Inainte de L se intra in ordinea de zi , d-na secretar
supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fost
pus la dispozitie procesrele verbale incheiate in sedintele din data
05 si 29 noiembrie 2016i, care fiind supuse la vot au fost aprobate
in unanimitate.

Are cuvantul d-t pregedinte de qedinfi, Ciuta Valerici
pentru a prezenta ordinea de zi z

l.-Proiect de hotiarare privind rectificarea bugetului local
al comunei Tulnici, judetul Vrancea,pe anul2016

Initiator : Bo{u Aurel - primar
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei

de 32,00 mii lei din fondul de rulment al UAT Tulnici, pentru
acoperirea necesarului de cheltuieli la cap.70 Servicii si
dezvoltare publica si ca;p.87- alte actiuni economice

Initiator : Bo{u z\urel - primar
3.-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului

proprii (activitati autofinantate), pe anul 2016
Initiator : Bo{u Aurel - primar

4.-Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si
impozitele locale pentrru anul 20l7r la comuna Tulnici, judetul
Vrancea

Initiator : Bofu Aurel - primar



S.-Proiect de hotarare privind anularea in cota de 70oh a

majorarilor de intarzier,e aferente obligatiilor de plata restante la
data de 31.12 .2016 datorate de catre contribuabili bugetului local
al comunei Tulnici, judetul Vrancea

Initiator : Bo{u Aurel - Primar
6.-Proiect de hotarare privind stabilirea plafonului

creantelor fiscale care pot fi anulate, aflate in sold la data 31

decembrie a anului 2016, mai mici de 40 lei, pentru anuLl fiscal
anterior.

Initiator : Bofu Aurel - Primar
7.-Proiect de hotarare privind alegerea presedinl;elui de

sediLnta pentru luna ianurie 2017
Initiator : Bofu Aurel - Primar
S.Diverse
Domnul primar propune includerea a inca doua puncte

pe ordinea de zi si anume :

-Proiect de hotararea privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici si a documentatiei faza D.A.L.I. documentatie
de avizare a lucrarilor de investitie aferenta obiectivului de
investitii ,rModerniztre drumuri de interes local, in comuna
Tulnici, judetul Vrancea" I

-Proiect de hotarare privind implementares proriectului
,rModerniztre drumuri de interes local, in comuna Tulnici'
judetul Vrancea"

Ordinea de zi irnpreuna cu ropunerea d-lui primar fiind
supuse la vot au fost aprobate in unanimitate.

In continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezenta
materialul de pe ordinea de zi.

In urma materialelor audite se trece la discutii :

Domnul Dumitru Pavel intreaba despre impozitarea
terenului din intravilan.

D-na contabil da citire art.ll din Codul Fiscal.
Domnul Buture intreaba cum se face evaluarea cladirii ?

D-na contabil trata ca evaluarea se face la trei.
Domnul Leustean mention eazn ca referitor la punctul

cinci de pe ordinea dre zi sa se aprobe o procedura cu cereret
decizie.

D-na secretar arattt ca s-a facut cerere si decizie.
Domnul Dumitru arzta ca cetateanul trebuie informat de

acest aspect si este de parerea ca acest lucru trebuie sa-I faca
casierii.



D-na secretar trata ca este postat de anul trecut pe site-ul
primariei.

D-na contabil rratr ca tnebuie sa se apeleze la fomdul de
rulment pentru suma de 32100 mii lei pentru plata unor facturi la
apa deoarece nu sunt incasari la piata.Domnul primar este de
parere ca la piata nu se vor mai face incasari deoarece nu mai
vin toti comerciantii datorita lipsei de conditii.

Referitor la punctul privind aprobarea indicatorilor domnul
Buture este de parere ca si primaria trebuie sa vina cu o
contributie.

La punctul 7 de pe ordiLnea de zi avand in vedere ca in
ordine alfabetica vrmeuza d-l consilier Dumitru Pavel-
propunere care fiind supusa la vot L fost aprobata in
unanimittte.

Diverse :

-Cherciu Maricica - ajutor urgenta 1.000- aprobata;
Domnul Sbirciog - arata ca a primit dispozitia privind

punerea in aplicare a HCL nr.5912015 - privind autorizatiile de
firnctionare si arata ca doar trei agenti economici au depus
documentatie pentru a obtine aceste autorizatii.Domnul Buture
arata, ca nu este normal pentru a schimba destinatia.

D-na contabil profita de faptul ca este si vechea conducere si
artta ca este proiect privind modernizarea drumurilor satesti.

La punctul 7 de pe ordinea de zi avand in vedere ca in
ordine alfabetica urmeaza d-l consilier Dumitru Pavel-
propunere care fiind supusa la vot L fost aprobata in
unanimitate.

Domnul tapuru Daniel presedintele comisiei de specialitate
a consiliului local prezinta raportul de avizare al proiectului de
hotarare prezentate la punctele 1r 2,,3, 4, 5, 6 de pe ordinea de zi.

Domnul Foric Fanica presedintele comisiei de specialitate a
consiliului local prezinta raportul de avizare al proiectului de
hotarare prezentat la punctul 7 de pe ordinea de zi.

Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta, supune la
vot proiectele de hotarare prezentate, fiecare in parte, care au
fost aprobate si devenite acte ale organului emitent, dupa cum
urmeaza :

-Hotararea nr.56 din 19 decembrie 2016- privind
rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judetul Vrancea,
pe anul 2016- aprobata cu 13 voturi;



-Hotararea nr.57 din 19 decembrie 2016 privind
aprobarea utilizarii sumei de 32,00 mii lei din fondul de rulment
at UAT Tulnici, pentru acoperirea necesarului de cheltuieli la
cap"70 - Servicii si dezvoltare publica si cap.87- alte actiuni
economice - aprobata cu 13 voturi;

- Hotararea nr.58 din 19 decembrie 2016 privind
rectificarea bugetului proprii (activitati autofinantate), pe anul
2016- aprobata cu 13 voturi;

- Hotararea nr.59 din 19 decembrie 2016 - privind
aprobarea taxelor si iLmpozitele locale pentru anul 2t}l7, la
comuna Tulnici, judetul Vrancea- aprobata cu 13 voturi;

- Hotartrer nr.60 din 19 decembrie 2016- privind
anularea in cota de 7Ao/o a majorarilor de intarziere aferente
obligatiilor de plata restante la data de 31.12.2016 datorate de
catre contribuabili bugetului local aI comunei Tulnici, judetul
Vrancea -aprobata cu 13 voturi;

- Hotararea nr.61 din 19 decembrie 2016 privind
stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate, aflate
in sold la data 31 decembrie a anului 2016, mai mici de 40 lei,
pentru anul fiscal anterflor-aprobata cu 13 voturi;

- Hotararea nr. 62 din 19 decembrie 2016 privind
alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2017 -
aprobata 13 cu voturil

- Hotararea nr.63 din 19 decembrie 2016 privind
aprobarea indicatorilon tehnico-economici si a documrentatiei
faza D.A.L.I. documentatie de avizare a lucrarilor de investitie
aferenta obiectivului de investitii ,,Modernizare drurnLuri de
interes local, in comuna Tulnici, judetul Vrancea" -aprolbata cu
13 voturi;

- Hotararea nr.64 din 19 decembrie 2016 privind
implementarea proiectului,,Modernizare drumuri de interes
local, in comuna Tulnici, judetul Vrancea"- aprobata cu 13
voturi;

Nemaifiind alte probleme, d-l pregedinte de gedinfi
multumegte de participare si declara inchise lucririle qedirnfei.

Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

nt\
SE CKIE R.

,lahicagl;za 
[u,^,*,


