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4.-Proiect de h
HCL nr.S2 din 3l iulie
functiilor din cadrul
utilizate in aparatul
Tulnici, judetut Vranc

Initiator: Bofu
S.-Proiect de ho

sedinta pentru luna
Initiator: Aurel
6.-Proiect de h

Asistenta Sociala din
Initiator: Aurel
7.-Proiect de h

Primaria comunei Tul
Scoala Gimnaziala ,,f
intitulat,Micul poet".

Initiator: Aurel
Domnul primar

si anume :

Proiect de hotara
837 mp din cei tg61
Tulnici si intocmirea de
parte

Ordinea de zi, im
supuse la vot au fost ap

In continuare are
materialele de pe ordin

La punctul 3 de
ca presedinte de sedinta
Buture Ion avand in v
dumnealui, propunere
unanimitate.

Pe marginea ma
Referitor la punctu

Leustean Vasile arata
aprobat initial.

La punctut 7 de
din care 1.000 lei pentru
proba de compus poezii.

Domnul llpuru
specialitate a consiliului
proiectelor de hotarare
ordinea de zi.



s^a^ior:+^4^ - .r. r . presedintele comisiei (

'.1"r ;;;;;;".'proiectelor de hotarare prezentate la punctut 7 depe ordinea t

-- r! r 
-Hotararea nr.!9 rdin 2g noiembrie 2017 privind

i nr.300 din 9 noiemb* ZOtli nr.300 din 9 noiemb* ZOtl
munei Tulnici, judetul Vrancea

ntegrale a facturii privinc
brie precum si a unor piesr

xcavatorului - aprobata cu l:
28 noiembrie 2017 - privind
munei Tulnici, judetul Vrancea

8 noiembrie 2017- rectificarea
ctivitati autofinantate), pe anul

28 noiembrie 2017 privind
r.52 din 3l iulie 2Dl7-stabilirea
nctiilor din cadrul familiei
utiltzate in aparatul de

nei Tulnici, judetul Vrancea _

8 noiembrie 2017 privind
a pentru Iuna decembrie 2017-

8 noiembrie 2017- privind
nta Sociala din cadrul U.A.T.C.

8 noiembrie 2017 privind
munei Tulnici, judetul Vrancea
ziala ,rlon Diaconutt Tulnici a
t"- aprobata cu 13 voturi;
oiembrie 2017 privind - privind
7 mp din cei 1861 mp teren



proprietate publica a
funciara separta pe fi

Diverse:
1) Parohia Tuln
2) Mocanu Da

salubrizarea-
3) Ursu Iftimie

2018;
4) Burdusa Du

cu 2018;
5) Latu Glalira

aprobata ;
6) Hasan Costi

1.000 lei ;
Rusu Costel
Bnna Vasile
Savin Mircea
respectiva dac

Nemaifiind alte
multumegte de participa

Drept care s-a in

7)
8)
e)

U.A.T.C. Tulnici si intocmfirea de ca
are lot [n parte-aprobata cu 13 voturi

vor achizitiona becuri fle 1.500 lei:si Drimba Mariana -, ,;i";'i
probata cu 2018;
on scufirea de salubrizarea aprobata

trache -scutirea de salubri4are aproba

scutirea de salubrizatre cu 50

- solicita ajutor urgenta _aprobata

jutor

daca s-a depus fle la vremsev
esfe legal sa se scada.

egedinte I de gedin
Iucririlg gedinfei.
es- verb4l.


