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Nr.21.17 din 28 aprilie 2016

PROCES VE RBAL

Incheiat, astazi 28 APRILIE 2016,, in sedinta ordinara
a Corrsiliuhni local al comunei Tulnici, judetul Vrancea convocata
prin Dispoz:itia primarului nr.69 din 21.04.2016.

La rsedinta participa din totalul de 1.3, 10 lipsind domnii :

I\lecorra Costel , Foric Fanica si Dantis Vasile.
Sedinta fiind legal constituita se declara deschise lucrarile

ei.

Are cuvantul d-l presedinte de sedintao Buture Ion, pentru a
prezenta ordinea de zi :

1.-Prroiect de hotarare privind aprobarea contului de
executie al bugetului local consolidat al comunei Tulnici , judetul
Vran,csa, l;n finele trimestrului I, anul 2016, pe sectiunea de
fiunctionare si sectiunea dezvoltare

Initiator : Bizna Valentin - primar
2.-Proiect de hotarare - privind aproharea regulamentului

local pentru construirea si amplasarea mijloacelor de publicitate
in cornuna 'Tulnici, judetul Vrancea

Initiator :Blznt Valentin - primar
3.-Proiect de hotarare privind transnniterea din domeniul

prublic al Consiliului Judetean Vrancea, in domeniul public al
IIAT Tulnlici, al blocului P+2 situat in centrul civic al satului
llulnici

Initiator : Bizna Valentin - primar
Domnul primar mai propune includerea a inca doua puncte

pre or,dinea de zi si anume :

-Proiect de hotarare - privind aprobarea diferentei de pret
prrin negociere privind achizitionarea de catre UAT Tulnici, il
trerenului in suprafata de 2092 hp, punctul Valea Maruluio
necesar finalizarii proiectului Regional Extindere si Modernizare
sistenr de allimentare cu apa si canalizure;

-Proierct de hotarare privind aprobarea preluarii prin act
aditional, dle catre d-na Paun Lucica a contractelor de concesiung
nr.3213121.08.2006 si nr. 909112.02.2007 incheiate intre comuna
llulnici si T'imbau Valerica



ordinLea de zi.- impreuna cu propun rea d-lui primar fiin
srupusie la vot au fost aprobate in unanimitate.

In continuare are cuvantul d-l primar
materialele de pe ordinea de zi.

In urma materialelor audiate nu au fost in
discuttii.

Dornnul Buture Ion - presedintele comisiei
a consiliuluri local prezinta raportul de avizrre al
hotarare prezentate pe ordinea de zi.

Nemarifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta, supune I
vot proiectrsle de hotarare prezentate, {iecare in parte, .ur. afilst aprobate si devenite acte are organului emitent, dupa cu
urme:tza :

-Hotararea nr.l7 din 28 aprilie 2016-privind aproba
contului de executie al bugeturui local consolidat al comunc)
Tulnirci, jucletul Vrancea, la finele trimestrului I, anul 2016,
sectiunea dre functionare si sectiunea dezvoltare - aprobata cu I
vofurii I

-Hotararea nr.l8 din 28 aprilie 2016- privind aprobare
reguklmentrului local pentru construirea si amplasar.u -illoacelo
de publicitarte in comuna Tulnici, judetul Vrancea - aprobata
10 vol;uri;

-Hotararea nr.19 din 28 aprilie 2016- privind transmite
drin domenirnl public al consiliului Judetean vrancea, in domeniu
public al UAT Tulnici, al blocului p+2 situat in centrul civic a
szrtului Tulmici - aprobata cu l0 voturi;

-Hotararea nr.20 din 28 aprilie 2016 privind aprobar
diiferentei de pret prin negociere privind achizitionarea de ca
UAT 'Tulnici, a terenului in suprafata de 2092 mp, punctul va
Mlarullui, necesar finalizarii proiectului Regional Extindere s
Mlodernizare sistem de alimentare cu apa si canalizarF aproba
cu L0 voturi;

-Hotrararea nr.2l din 28 aprilie 2016 privind aprobare:
prreluarrii prin act aditional, de catre d-na paun Lucica
contrarctelor de concesiune r.3213/2r.08.2006
9119112-02.2007 incheiate intre comuna Tulnici si Timba
Valerica-aprobata cu 10 voturi;

Itlemaifiind alte probleme d-l presedinte de sedint
multumeste de participare si declara inchise lucrarile sedintei.

Dreplf care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

pentru a prezent
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