
ROMANTA
JUDETUL NCEA

TULNICI
Nr. 4192 din 30 august Z0t6

rncheiat, astazi, 30 august 2016, in sedinta ordinara
consiliului local al comunei T lnici, juaetut vrancea convocaprin Dispozi{ia prirnarului nr. r53 ain zr.og .2016"

La sedinfr participi din totarur de g, ripsind domnii

si Ionascu Clementin fuHan.
gedinfa fiind regal constituitr se declarr deschislucr[rile ei.

Are cuvantul d-l prepedinte de qedinfi, llnna valenti
pentru a prezenta ordinea de zi :

l.-Froiecf g" hotarare privind rectificarea bugeturui
al comunei Tulnici, judetul rancea

Xnitiator : Bofu Aurel - primar
2.-Proiect de hotarare privind desemnarea

B^rfu Aurel, primarur comunei ca reprezentant in
Generala AIII ,,Vrancea Curatat'

Initiator : Bofu Aurel - primar
3.-Proiect de hotarare p ind stabilirea

lunare pentru consilierii din cadrur consiliului
participarea la sedintele ordinare si pentru
specialitate

Initiator : Bofu Aurel - primar

Initiator : Bogu Aurel - primar
S.-Froiect de hotarare cu privire la revocarea H.c.L. ttr. Z

din 28 iulie 2016 privind mentinerea situatiei juridice(fotosi
gratuita) a terenului in suprafata de 1.200 mp, curti-constructii)
situat in punctul cascada Futnei, proprietate publica al comun
Tulnici, judetul Vrancea

Initiator : Bofu Aurel - primar
6"-Proiect g. hotarare p ind aprobarea Regulamentulu

de organizare si nctionare a consiliului local al comune

indemnizatie
local, pent
comisiile

Tulnici, judetul Vrancea

domnulu
Aduna



fnitiator : Bofu Aurel - primar
Diverse.

Ordinea de zi,, fiind supusa la vot a fost
unanimitate.

In continuare are cuvantul dJ
materialele de pe ordinea de zi.

prrmar pentru a

In urma materialeror audiate se trece la discutii :Domnul Dumitru pavel intreaba cum se proce deazaatribuirea contractului pent cadastrare ?
Doamna secretar raspunde ca se atribuie pe sEAp"
Domnul tstzna varentin arata ca i se pare suma mica

60 iei/carte nciara.
Domnul numitru pavel este de apare ca trebuie citita cu

tentie legislatia si sa se urgenteze si cu finalizarea puG-ului.
l)omnul Btznn valentin este de parere ca din cei 30 meuro sa se faca domeniut public adica cF a uAT T'ulnici.
Domnul Dumitru paver arata ca arata ca puG-ul estprioritar si trebuiesc obtinute neapara t a ele.Trebuilruqrv rrss'r.Lrata a Ste. |. ,feDUl

senriciului cu personalitate juridica pentru apa si canalizare.
Domnul primar arata ca Lepsa este plina de gunoaie.
Domnul Buture ron intreaba ce este stipulat in contra

cu sc Tulnici Pan prod S si trebuie sa se astepfe notificare
la ei.

Domnul primar arata ca sc Tulnici pan prod sRL nu
solicitat prelungirea.

Domnul Buture Ion arata ca trebuie studiata cu atenti
legislatia achizitiilor publice si trebuie acordata atentie de cun
se lhce atribuirea contractului.

Domnul primar arata ca este destul de grav pentru
postul de la achizitii este vacant.

Domnul Tapuru propune infiintarea a inca
colectare a gunoiului si achizitionarea de pubere.

2-3 puncte

Domnul Buture propune ca sa se faca selectarea serecti'
a gunoiului.o alta problema este cea a apei potabile din zo
unde locuieste.

La punctul patru
propune ca presedinte de
doamna Bulim Rodica,
unanimitate"

de pe ordinea de zi domnul prima
sedinta pentru luna septembrie p
propunere, care a fost aprobata in

Domnul lapuru Daniel presedintele comisiei de

zl.

aprobata



Domnul Foric Finiei presedintele comisiei de specialita
a consiliului local prezinta raportul de avizare al proiectelor
hotarare prezentate ra punctele :2r 4r5 si 6 de pe ordinea de zi.

Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta- srnrr
la vot proiectele de
au fost aprobate si devenite acte ale organuluii emitent, du
cum urmeaza :

-Hotararea
bugetului local al
cu 8 voturi;

-Hotararea nr.26 din 30
presedintelui de sedinta pentru
cu I voturi;

wqBargvrtg
Consifrcr faen

$izndild tin

nr.23 din 30 august 2016- p ind
comunei Tulnici, judetul Vrancea -a

-Hotarareanr.24 din 30 august 2016- p ind desemna
dornnului Bofu Aurer, primarur comunei ca 

'eprezentantAdunarea Generala r ,rvrancea curataot- aprobata cuvoturi;

pr,ivind stabiline
cadrul Consiliu

local - aprobata cu 13 voturi;

r
a

-Hotararea nr. 27 din 30 august 2016 cu privire
re\rrocarea H.c.L. rlr. 20 din 2g iulie 2016 p ind mentine
situatiei juridice(foiosinta gratuita) a terenului in srnrnfarq

proprietate publica al comunei Tulnici, judetul vrancea

al comunei Tulnici, judetul Vrancea_ aprobata
Nemailiind alte probleme, d-i preqedinte de qedin

multumegte de participare si declara inchise iucrrrile pedinfei.
Drept care s-a incheiatprezentul proces- verbal.

aprobata cu 8 voturi;
-Hotararea nr. 28 din 30 auqust 2016 D ind anrohn

SECKE

rectifica


