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Incheiat, astazi 5 august 2016, in sedrinta de indata

Consriliului local al comunei Tulnici, judetul Vl'ancea convoc

prixr Dispozitia primarului nr.l4l din 03.08-201(;.

La sedinta participa din totalul de 13 alesi, 13.

La sedinta participa de drept d'l Botu l\urel - prima'

comunei si d-na Gaina Valeriqa , secretarul comunei.

Sedinta fiind tegal constituita se declara desc,hise lucrarile
Are cuvantul d-l preqedinte de sedinta, Bwna valen

pentru a prezenta ordinea de zi :

1.-Proiect de hotarare privind aprobaret archwitionarii
nego,ciere, de catre Consiliul Local Tulnici, a terenului in suprall
de 2989 mp, punctul Valea Marului, situat in extravilanul sat

Gresu, T.38, P.1105, necesar finalizarii proiLectului Regitr

Extindere si odernizare sistem alimentare cu apa si cantliza
jude'tul Vrancea, etapa a-II'a, respectiv obiectiivele de inves

<< {nltiintare sursa sPo, infiintare gospodarire iilpar extinderrl

reabrilitarea statiei de epurare Lepsa >>

Xnitiator : - Bo{u Aurel -Primar
2.-Proiect de hotarare - privind aprobarea delegarii gesti

se iciului de alimentare cu apa si canalizare, din comuna Tuhr

satele Lepsa si Gresu, catre S,C. Compania de Utjilitati Publice
Focsani

Initiator : - Bofu Aurel - Primar
ordinea de zi fiind supusa la vot a fost aprobatar

unanimitate.
In continuare are cuvantul d-l primar trlentru a

materialele de pe ordinea de zi.
In urma materialelor audiate se trece la discutii :

Domnul Bizna Valentin solicita procesul verbal de la u
sedinta pe motivul ca nu a fost anuntat de sedinta,
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Doamna secretar mentioneaz ca la sedinta tlrdinara din ht

august va prezenta procesul vprbal de la sedinta arnterioara si n
fost anuntat pe motiv ca se stia ca este plecat din localitate.

Domnul Bizna spune ca va depune sesizare la comisia
disciplina a prefecturii.

Domnul Leustean Vasile zrata
de zi nu reiese pretul pe mp.

Doamna secretar raspunde ca

vznzatorul solicita 8 euro/mp.

ca la punctull L de pe ord

pretul este dr: 6,5 euro/mp

Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de s,edinta, supune
vot prroiectele de hotarare prezentate, fiecare in parte, care au
aprobate si devenite acte ale organului emitent, dupa c

urmeaza :

-Hotararea nr.2l din 05 august 2016-privind aproba
achirzitionarii prin negociere, de catre Consiliul Local Tulnicji
terenului in suprafata de 2989 mp, punctul Valea lMarului, situat
extravilanul satului Gresu, T.38, P.1105, necesar final
proiectului Regional Extindere si Modernizare sistem alimentarer
apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a, res
obier:tivele de investitii ( Infiintare sursa rpa, infiint
gospodarire apa, extindere si reabilitarea statiei de epurare Leps
aprobata cu 13 voturi I

-Hotararea nr.22 din 05 august 2016- pnivind aproba
deleggarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare,
comuna Tulnici-satele Lepsa si Gresu, catre S.C. Compania
Utilifati Fublice S.A. Focsani - aprobata cu 13 voturri;

Nemai nd alte probleme d-l presedinte de sedi
muitumeste de participare si declara inchise lucrarile sedintei.

Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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