
ROMANIA
JUDETUL VITANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNI}I
lIULNICI

Nr.3371 din 29 iunie 2017

PROCES V'E RBAL

Incheiat, astaz;i, 29 iu,nie 2017) in sedinta ordinara 
^consiliuhui local al comunei Turrtnici, judetul vrancea convocatd

prin Dispozifia primaruLlui nr.l6i2 din23 iunie 2017.
totalul de 13 consilieri alesi, 13.

-l Aurel tsofu primarul comunei
ecretarul comunei.

$edinta firind legal cronstituiti se declari deschise
lucririle ei.

Inainte de a se intra inL ortrinea de zi, d-na secretar
supune aprobarii domnilor consjilieri, dupa ce in prealabill a fost
pus la dispozitie procesul verbarl inciheiai in sedinta din dlata 26
mai 2017, care fiind supus la vot a fost aprobat in unanimitate.

$edinta fiind legal c,onstil;uitI se declari deschise
lucririle ei.

Are cuvantul d-t pregedlinte de qedin{i, Marian Mitica
pentru a prezenta ordinea de zi :

l.-Proiect d,e hotarare privindl aprobarea utilizarii sumei
de 110,00 mii lei din rexcedenhrl b,ugetar inregistrat la finele
anului 2016, in vederea achizitjionarii suprafetei de 2.gllg mp
teren in punct valea Maruluii, sat; Gresu pentru fina;ntarea
proiectuluLi regional 66Extindere si modernizare sistem de apa si
canaltzare in judetml Vr:lncea, el;arpa II _POIM"

Initiator : Bofu Arurel - primar
2.-Proiect de hotarare priivind rectificarea bugetului local

al comunei Tulnici, judetul Vrancea, pe anul 2017
Initiator : Bofu A.urel _ primar
3.-Proiect de hotarare priivincl aregerea presedintelui de

sedinta pentru luna iulie 2017
Initiator: Aurel Blofu - primar



4.-Proiect de hotarare privind trcerea din domeniul privat
al u.A.T.Tulnici, a constructiei cu destinatie Gradinita sat coza,
in vederea demolarii

imar
ivind modificarea inventarului
lnici, judetul Vrancea

Irnitiator : Aurel Bofu _ primar"
Domnul primar mai F)rfopune incruderea a inca unui

numar pe ordinea de zi si anume :

rivind trecerea din domeniul
rafbtei de 11403 mp carre are
t si preluarea(tot din domeniul

avea tot aceeasi destinattie 
teren categorie curti, pentru a

ordinea de zi, impreuna cu propunerea d-lui primar fiind
supuse la vot au fost aprobate in unarnimitate.

rn continuare are cuvanlr'l d-l primar pentru a prezenta
materialele de pe ordinea de zi.

La punctul 3 de pe ordine:l de zi, domnur primar propune
ca presedinte 

9-. sedinta pentru luna iunie zotl, pe domnul

frpuru tcorneliu, avand in ,vedere ca in ordine alfabetica
urmeaza dumnealui, propunere care fiind supusa la vot a fost
aprobata in unanimitate.

Pe marginea materialelor p,reze,ntate se trece la discutii :

La punctul 4 de pe ordine:l de zi domnul Leustean intreaba
unde se vor tine ore de curs ?

Raspunde domnul primar ca orele se vor desfasura in
scoala.

La punctul 6 domnul Buture
inventariata si suprafata de 2.1,114 mp
Natural Putna.

Domnul tipuru cornerliu presedintele comisiei de

specialitate a consiliului local lprezirnta raportul de avizare al
proiectelor de Jrotarare prezentate la p,rt*it.l. l, 2, 4r s si 6
de pe ordinea de zf.

Domnul Foric Finic5 presredintele comisiei de specialitate a

consiliului local prezinta raportrul dre avizare al proiectului de

hotarare prezentat la punctul 3 cle pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte discutii, d-l pr*sedinte de sedinta, srupune

la vot proiectele de hotarare pretz'entate, fiecare in parte, care au

Ion propune sa fie
in zona sediul Parcului



fost aprobate si devemite acte :rle organului emitent, dupa cum
urmeaza :

-Hotararea nr,42 din 29 iiunie privind aprobarea utlizarii
sumei de 110100 mii lei din excedentut bugetar inregistrat la
finele anului 2016, in vederea archizitionarrii suprafetei de 2.ggg
mp 

_teren in punct valea Mar'lui, sat Gresu pentru finantarea
proiectului regionar 6'Extinder* si rnodernizare sistem de apa si
canalirare in judetul vrancea, etapa rr -porM,,- aprobata cu 13
voturi;

-Hotararea nr.4lr din 29 iunie 2017 privind rectificarea
bugetului local al cornunei T'rlnici, judertuf vrancea, pe anul
2017- aprobata cu 13 voturi;

-rllotararea nr.4,4 din 2rt, iunie 2017 -privind anegerea
presedintelui de sedinta pentru iruna iurie z0r7 -aprobata cu 13
voturi;

-Hotararea nr.4s din 29r iunLie 2017- privind demolarea
constructiei cu destinatie GradiLnita Coza, in vederea construirii
unei noi cladiri, aferenta obiectivului de investitii ,,Construire si
dotare gradinita in satur coza, comuna Tulnici, judetul vrancea_
aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.46 din 29 iunir,,

inventarului domeniului privarl; al
Vrancea - aprobata cu 13 voturi;

2017 - privind modificarea
comunei Tulnici, judetul

din domeniul privat al
mp care are destinatie
din domeniul privat) a

curti, pentru a-al'ea tot

-Hotararea nr.47 privind trecerea
U.A.T. Trulnici, L suprafetei de 1,403
Cimitir sat Tulnici, cat si prelurarea(tot
suprafetei de 4.363 mp teren caLtegorie

aceeasi destinatie-aprobata cu ll] voturi.
Diverse:

-Birsescu Eugen-sautire de salubrizare-neaprobata,

-Padurescu Mircea-scutire de s:llubrizare-neaprobata,

-Tonu sandica-scutire de sr:rlubrizare-neaprobata,

-Bolovan Lucian-scutirea rle salub rizare-neapro bata,
-Mangu Lucica- ajiutor urgrenta.-neaprobata,

-Savin Mircea-scurtirea dr: impozit pe cladiri -sa se faca

verificari lla contabilitate
-Babes Maria - scutirea de salubrizare- aprobata
-Ion Lazar da coza - sponsorizare-aprobata cu suma de

3.500 lei
-volosincu zamfira-scutirea tle salubrizare-neaprobata-

pentru ca locuieste sora.



-Tudorache Mih4i- solic:ita schimb teren-neaprobata
Domnul Bizna a\ata ca nu se poate face acest schim

deoarece este un proiect in derrulare terenur se afla inventariat i
domeniul public. A avrlt un proces pe rol cu obiect actiune i
constatare si de la 500 mp pe c:lre i-a dat primaria, el a intabula
1'000 mp si este imposibir de realizat acesischimb.

Nemaifiind arte probreme, d-l prepedinte de pedin
multumegte de participare si declara inchise lucririle qedinfei.

Drept care s-a incl,reiat prrezentur proces- verbar.
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