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comunei Tulnici, judet

Initiator : Botu Aurel - primar
-Proipct de hotarare p.ioina aregerea presedinterui
pentryu luna februarie 2017
Initialtor : Aurel Botu - primar
Diverse
Dom4ul primar nnai propune includerea a inca
re ordinea de zi si arnume :

Proigct de hotarare privind actuartzarea domeniulu
I cor4unei Tulnici, judeiul Vrancea
rdri4ea de zi, imp'euna cu propunerea d-rui primar fiirr
vot au fost aprobate in unanimitate.

In coptinuare are cuvantul d-r primar pentru a prezent
lele dp pe ordinea cle zi.
La pr;nctul 6 de pre ordinea de zi avand in vedere ca i
lfabefiica urmeaza domnur Foric Fanica se propune sa fii
te dle sedinta pentru runa februari. p.op,rrrere care fiin

vot a fost aprobata in unanimitate.
n urrFa materialelor audiate se trece la discutii:

m4ul Dumitru pavel arata ca idear ar fi asa cum s-

sedri4ta trecuta sa se faca detaliat, intradevar s-a pus
acept material dar inainte de sedinta.

mna contabil rarspunde ca prezinta detaliat in referat.
cu apa suntem ctrmnul primar arztta ca la alimentare

la zi.
mnu]l Leustean intreaba daca s-a mai incasat dirr

restante?
npl primar arata ca este total nemultumit

imen(ul contabilitate si o sa-i bage in comisia
a si ii va sanctiona pe cei care au obrigatia sa incaseze.

mnu[ Dumitru Parvel recomanda sa se publice lista cur

ii pe pagina de internet a primariei.
a puL4ctul 4 domnul Foric propune suma de r.000 lei, ia'
ime,i propune sum:r de 500 rei, suma care fiind supusa la
aprqbata in unanimitate.
punptul 6 de pe ordinea de zi avand in vedere ca in
abetica urmeaz' clomnur Foric Fanica se propune sa fire

edintp de sedinta prentru luna februari. p.op.rrrere care
usa 14 vot a fost aprrobattin unanimitate.
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Fanica -presedintele
local prezinta raportul

prezentat la punctul 6 de

Dapiel presedintele comisiei
local prezinta raportul de avuare
lorezentate la punctele lr 2, 3,4 si 7

comisiei dl
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nr.7 din 25 ianuarie 2017

sedinta pentru luna februarie
-privind alegerea
2017 - aprobata-

)omrnpl ronascu rulian -presedintere comisiei d
t1te + bugetului lrocar prezinta raportur de avizare
nlui de hotarare p.ezentat ra punctui 5 de pe ordinea d

emaiflind alte disc:utiio d-r presedinte de sedinta, supun
roiecful de hotararre prezentat, care au fost aprobat r

acte 4le organului emitent, dupa cum urmeaza :

otar4area nr.2 din 25 ianuarie 2017 - privind aprobarer
de pxecutie al bugetului local consolidat al .o-,rrrn,

judeful vrancea h finele trimestrurui IV, anul 2016,

1 
d* fiunctionare si sectiunea de dezvortare-aprobata

otan{rea nr.3 din 25 ianua rie 2017- privind aprobare:
anu{l al_byselului consoridat al comunei Tulnici, judetu

' 
pe fnul 2016, pe sectiunea de functionare si sectiun

Itare - aprobata cu 13 voturi;
otarafea nr.4 din 2s ianuarie 2017- privind priv
ea Diplomei de Aur si a unui premiu in valoare de :

ugetplui local pe anul 2017, cuplurilor tulnicene caro
: in 4cest an, 50 anri de casatorie neintrerupta - aprobat:r

se vor tor[ in anul 2017 - aprobata cu 13 voturi;
.H

retelei
cu pe nalit{te juridica care vor functiona la nivelul comuneii

Tulnici. judetfrl vrancea pe anul scolar 2017-201g - aprobata crur

13 votu
tarafea

tarafea nr.5 din 25 ianuarie 2017 -privind acordare:r

miu din bugetul local pe 2017, cuplurilor tulnicene caro

tara4ea nr.6 din il5 ianuarie z0l7- privind aprobarear

:olarg a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,

cu13v urr;



ota rea nr. 8 din 25 ianuarie 2017 - privind actualizarr:
dom ului ublic al comunei Tulnici, judetul Vrancea -aproba
cu 13 oturi
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^'*'.1io, r,?c

astirea Lepsa- solicita un ajutor -dl.viceprimar
0 lei -aprobata - cu impotrivu alag.rrida;

Ion -ajutordeces - 1.000 lei- aprobata;
Marioara in functie de necesitate :

fiind alte probleme, d-l prepedinte de qedin!
le participare si declara inchise lucrlrile pedinfei.
re s-a inchei:lt prezentul proces- verbal.
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