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PROCES - VERBAL

incheiat astdzi, 24 iunie 2016 in gedinla de constituire a Corr
Local al comunei Tulnici, jude{ul Vrancea.

La qedinld particip[ domnul Sorin-Ionel-Florin Hornea, P fpfeptul
jurlelului Vrancea.

La gedin!6 mai participd de drept domnul BoJu Aurel, primarul alQs la
data de 5 iunie 2012 gi doamna Gdind Valerica, secretarul comunei '{'uhici,
jurletul Vrancea.

De asemenea, in calitate de inv
Ciut[ Daniela, director $coala Gimn
Burrghelea Anca qi domnul Sorin D
Pdun Gabriel gi P[un LaurenJiu - p
Parcul Natural Putna, domnul Olte
Mrogneni Tulnici, domnul Cdtdlin To
diverqi cet[Jeni ai comunei Tulnici.

Domnul Sorin-Ionel-Florin H
deschide gedinla de constituire a Con
citire Ordinului Prefectului judetului
privind convocarea consilierilor decl
a Consiliului Local al comunei Tulnic

Se aratd, cL din situaJia preze
rezzultd cf, sunt prezenli 12 consilie
Burture Ion.

Pentru conducerea gedinlei de
de cdtre doamna Gdind Valerica - s

domnul Dumitru Puvel. este cel ma

iliirlui

dersemnat ca pregedinte de v6rst[ al gedinJei.



Pregedintele de vArstd urmeazd sd fie
cei mai tineri, qi anume domnul lonuscu
Biiznd Valentin.

Leugtean Vasile.
De asemnea, presedintele de varsta face

membrilor comisiei de validare se face prin votul
prezenti la sedinta de constituire.

Fiind supugi in mod individual la vot, domnii
fcrst aprobaJi in unanimitate.

asistat de doi consilieril ditrtre
Clementin-Iulian si domnul

precizarea ca ;llegerea
majoritatii con:;ilierilor

consilieri propusi au

a$robaru

Domnii consilieri desemnati sunt invitali sa preia conducerea geditrrlei

de, constituire a consiliului local.
Preqedintele de vArst6, domnul Dumitru Pavel, supune

consilierilor urmdtoarea ordine de zi:
1. Alegerea comisiei de validare;
2. Yalidarea mandatelor de consilieri locali alesi;
3. Depunerea juramantului de catre consilierii locali;
4. Declararea consiliului local ca legal constiuit;
5 . P r ezentar e a r ezultatului al e g eri i p rim arulu i ;

6. Depunerea juramantului de catre primar;
7. Alegerea pre$edintelui de qedinld a consiliului local.

Ordinea de zi, fiind supusd la vot, a fost aprobata in unanimitatQ.
Se constituie grupurile de consilieri: din partea P.N.L. se dese{nngazi

lid.er de grup, domnul Foric Fdnic6, iar din partea P.S.D., domnul Btznd,
Valentin.

In contiunare, domnul Dumitru Puvel, aratd, ca pentru vElidprea
mandatelor de consilieri locali, potrivit regulamentului de organlzane gi

funclionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 3512002, trebuLie sa se

aleagd o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali gi supune
votului consilierilor locali ca aceasta comisie sa fie formata din 3 tneqtbri,
pl'opunere aprob ata in unanimitate.

Domnul Foric Fdnic6, propune pe domnul Japuru Corneliu-t)bnipl qi

pe domnul Iacob D[nu!, iar domnul Biznd Valentin, propune pe dornnul

Rezultatul alegerii comisiei de validare a fost consemnat in Hotar:tarea

ru:. I din24 iunie 2016, care a fost aprobata in unanimitate.



Doamna secretar G[in[ Valerica, a prezentat consilierilor adresa
dcrmnului primar Bolu Aurel, inregistrat[ sub nr. 2743122.06.2016, prin
care acesta a declarat cd intelege sa renunte la mandatul de consilier local in
favoarea mandatului de primar.

Comisia de validare se retrage pentru a desemna din randul mefnbt'ilor
sdi pregedintele gi secretarul, dupd care a verificat dosarele consilierilor
alrrsi la 5 iunie 2016, dosare inaintate de secretarul comunei. A fost ales
pregedinte, domnul f apuru Corneliu-Daniel qi secretar, domnul Iacob
Dr[nu{.

Comisia, in urma studierii dosarelor consilierilor locali, a intocmif un
proces-verbal in care a consemnat propunerile de validare a consilier:ilor.

Domnul Jdpuru Corneliu-Daniel, pregedintele comisiei de valLidwe a

prezentat consilierilor procesul verbal de validare.
Domnul Dumitru Pavel, presedintele de varsta a supus votului

consilierilor validarea fiecarui consilier in mod individual, in ordine
alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la se:dinta.

Persoana al carei mandat a fost supus validarii nu a participat lra vot.
In urma votului exprimat al consilierilor au fost validati urmatotrii:

N[r.
Crt.

Nume gi prenume Formafiunea
politicl

Num5r voturi prpntru

It. AGURIDA ION PSD I I voturi
2.. BIZNA VALENTIN PSD I 1 voturi
3. BULIMEJ RODICA PSD I I votur
4. BURDUSA VASILE PNL I I voturi
:t. BUTURE ION UNPR I I votur
6. CIUTA VALERICA PNL 1l votur
"7. DUMITRU PAVEL PNL 1 I votur
B. FORIC FANICA PNL I I votur
l). IACOB DANUT PNL I 1 voturi
10. IONA$CU CLEMENTIN.

IULIAN
PNL I I voturi

11. LEUSTEAN VASILE PSD 1 1 votur
12. MARIAN MITICA PSD 1 I voturi
13. TAPURU CORNELIU-

DANIEL
PNL 1 I voturi



Avand in vedere rezultatul validarii consilierilor, a fost adoptatd, cu
unLanimitate de voturi, Hotararea nr. 2 din 24 iunie 2016 privind validarea
mandatelor consilierilor alesi la 5 iunie20l6 in Consiliul Local al comunei
Tulnici, judetul Vrancea.

In continuare, s-a procedat la depunerea juramantului de oatre
ccrnsilierii ale caror mandate au fost validate.

Doamna Gaind Valerica, secretarul comunei Tulnici, a dat citire
juramantului, dupd care au fost invitati consilierii valida{i, in ordine
a1.[abetic6, in faJa mesei special amenajate, pe care se afla un exoplar aI
Constitutiei Romaniei gi Biblia, pentru a depune juramantul.

Dupa depunerea juramantului, fiecare consilier a semnat jurmahtul
de credinta in doua exemplare, dintre care unul a fost inmanat consilienplui,
iar unul a fost depus la mapa sedinlei de constituire.

Avand in vedere ca au fost validate toate mandatele, presedirrtelo de
varrsta, domnul Dumitru Pavel, declara legal constituit Consiliul Loc4l al
comunei Tulnici, judetul Vrancea, fiind adoptat[, cu unanimitate de: voturi,
H,otararea nr. 3 din 24 iunie 2016 privind declararea ca legal constituit a
Consiliului Local al comunei Tulnici, judetul Vrancea.

In continuare, domnul Dumitru Puvel, presedintele de varsl:a a dat
cuvantul doamnei judecator Mihalache Frasina, reprezentanta Judercatoriei
Focsani pentru a prezenta rezultatul alegerii primarului comunei Tulnici,
judetul Vrancea.

In acest sens, doamna judecator a dat citire dispozitivului S;entintei
civile nr. 6088, pronuntata de Judecatoria Focsani la data de 23.06.2016 in
Dosarul nr.7269123112016, prin care s-a dispus validarea alegerii in calitate
de primar aI comunei Tulnici, judelul Vrancea, a domnului Bolu Aurel,
carndidat din partea Partidului Nalional Liberal.

Domnul primar a fost invitat gi a depus in acest sens, juramiitntull de

credin{6, dupa care, domana judecator Mihalache Frasina gi domnul Sorin-
Ionel-Florin Hornea se retras.

Domnul Dumitru Pavel, pregedintele de vArst[, aratd, ed, in
ccrntinuare, trebuie procedat la alegerea pregedintelui de gedirrJ[. Tot
dumnealui, propune ed, alegerea presedintelui de sedinta sa se faca in



ordinea alfabetica, fiind nominalizat in acest sens domnul consilier r\guridd
Ion. Totodatd, se stabilegte ca pregedintele de sedinta sd fie ales lunar.

Supusa la vot, propunerea a fost aprobata cu unanimitate de vqturi
fiind adoptata hotararea nr. 4 privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna iunie 2016.

Se supune la vot ordinea de zi:
1') Alegerea viceprimarului comunei Tulnici'
2') Stabilirea numarului, membrilor qi ul.g.r.u comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Tulnici, judelul Vrancea.

Ordinea de zi, fiind supusd la vot, a fost aprobatd in unanimitate.

1) Pentru alegerea viceprimarului comunei Tulnici, domnu,l Foric
FiinicS, propune pe domnul Ionuscu Clementin-Iuliun Nemaifiiind alte
preopuneri, doamna secretar, se retrage pentru a tipari buletinele de vot.
Buletinele de vot au fost semnate de c[tre pregedintele de gerlin!6 gi

inmdnate domnilor consilieri. A fost amenajatd o urnd in acest sens. Dupa
e>rprimarea votului, domnul Japuru Corneliu-Daniel procede>azd la
desigilarea urnei. Se procedeazd, la numdrarea voturilor. Com isia de
numdrare gi validare a intocmit procesul-verbal unde s-a constatat. c[ din
totalul de 12 voturi valabil exprimate, un numlr de 7 (gapte) au fost pentru
gi 5 (cinci) voturi impotriva. Se supune la vot gi se aprobd in unanimitate
validarea alegerii domnului Ionascu Clementin-Iulian ca viceprima,r aI
comunei Tulnici, in acest sens fiind adoptat[ H.C.L. nr. 5 din 2:,4 iunie
20t6.

2) Stabilirea numarului, membrilor gi alegerea comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al comunei Tulnici, judelul Vrancea.

Domnul Dumitru Pavel propune un num[r de trei conLisii de
specialitate, astfel:
1) Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociald, buget -

,finanle, administrarea domeniului public pi privat al comt4nei,

agriculturd, gospodarie comunald, proteclia mediului, servicii Si com?rt.

2) Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, a'ctivlitati
sportive si de agrement.



3) Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea orQinii
si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

Se supune la vot gi se aprobd in unanimitate.
Domnul Foric F[nic6, propune ca din Comisia pentru programe de

dezvoltare economico - sociald, buget - finanle, administrarea dontenifului
public Si privat al comunei, agriculturd, gospodarie comunald, p,,oteplia
mediului, servicii Si comert qi din Comisia pentru administratie publlica
locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a dre,,,tturlilor
ce:tatenilor, sd, facd parte un num[r de 5 (cinci) consilieri, iar din Comisia
pemtru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sptn tit4e si
det agrement, LLn numdr de trei. Se supune la vot gi se aprobd cu unarfmitate
de voturi.

Se propun membrii comisiilor.
La comisia pentru programe de dezvoltare economico - ,tocigld,

buget - finanle, administrarea domeniului public Si privat al comt4nei,
atrTriculturd, gospodarie comunald, proteclia mediului, servicii Si cor4ert,
domnul Dumitru Pavel propune din partea P.N.L. pe domnul fapuru
Corneliu-Daniel, pe domnul Iacob D[nu! li pe domnul Ciut[ Valericdq iar
din partea P.S.D., domnul Biznd Valentin, propune pe doamna l3ulipej
Rodica $i pe domnul Leugtean Vasile. Domnul Aguridd Ion, pre$,rdi4tele
de gedin![, supune la vot aprobarea membrilor acestei comisii. Se aprloba

cu unanimitate de voturi.

La comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie ,sociala,
activitati sportive si de agrement, domnul Dumitru Pavel propune din
partea P.N.L. pe domnul Ionagcu Clementin-Iulian, din partea U N.P.R.,
rerprezentantul acestuia, iar din partea P.S.D., domnul Biznd Valentin,
propune pe domnul Marian Mitic[. Domnul Aguridd Ion, pre$edirrtele de
qerdinJ[, supune la vot aprobarea membrilor acestei comisii. Se aprobp cu
unanimitate de voturi.

La comisia pentru administratie publica locala, juridica, a)oarqrea
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, domnul Xonpgcu

Clementin-Iulian, propune din partea P.N.L. pe domnul Foric Fdrricdr pe

d,cmnul Burduga Vasile $i pe domnul Dumitru Pavel, iar din partea P.S.D.,



domnul Leugtean Vasile, propu{re pe domnulBiznd, Valentin, $i pe
Agurid[ Ion. Domnul Aguridd Ion, pregedintele de gedinJ[, supun
aprobarea membrilor acestei co{nisii. Se aprob[ cu unanimitate do v

o ul
la vot

Nemaifiind
sedinta, domnul
24 iunie 2016.

alte puncte iirscrise in ordinea de
Agurida Ion, dpclara inchise lucrarile

zi, presedi
sedintei dlin

de

de

PRESEDINTE DE VARSTA,

PRESEDINTE DE SEDINTA
Agurida Ion

CONSILIERI ASISTE
Ionagcu Clementin-Iuli

BiznI Valentin

SECRETA
Giini Valeri

[,


