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Incheiat, astazi,
Consiliului local al com
prin Dispozifia primarul

La sedinfi parti
La sedinta participa de
Tulnici si d-na GIini Va

gedinta fiind
lucrlrile ei.

Are cuvantul d
pentru a prezenta ordin

l.-Proiect de hota
ala comunei Tulnici, ju

Initiator : Aurel
Ordinea de zi,

unanimitate.
In continuare are

materialul de pe ordinea
In urma materialul
Domnul consilier

instalarea indicatoarelor
doua poduri de lemn d
ptopilor cind se incepe ac

Domnul primar
toaletare s-a inceput dej
cont si de cele doua podu

Domnul Buture Io
de colaboarare cu av.Du

Domnul primar
deoarece este nevoie de tenta juridica.

A
OMUNBI

ES VE RBAL

4 decembrie 2017rin sedinta ordinarar a
nei Tulnici, judetul Vrancea convocatii nr.335 din 11.12.2017.
pd din totalul de 13 consilieri
rept d-l Aurel Bofu primarul

ca -secretarul comunei.
I constituiti se declari deschise

pregedinte de gedinfi, Buture fon
dezi:

are privind rectificarea bugetului local
ul Vrancea, pe anul 2017
otu-primar
nd supusa la vot r fost aprobata jin

vantul d-I primar pentru a prezenlfa
zi.

udiat se trece la discutii.
Dumitru Pavel-este de acord ca lla
e circulatie sa se aibe in vedere si celle
la Coza.Iar in ce priveste toaletarera
unea?

unde ca in ce priveste actiune:l
, iar vis-a-vis de indicatoare se va

de lemn de la Coza.
intreaba daca se justifica constrarctul

rata- ca se justifica acest contrcart

alesi, 13.
comunLei

dte

tinLe



Domnul fipurr
specialitate a consiliul
proiectului de hotara
zi.

Nemaifiind alte
la vot proiectele de ho
fost aprobate si deven
urmeaza :

-Hotararea nr
rectificarea bugetului
pe anul 20l7-aprobata

Diverse:
- Ciuta Vasile
Nemaifiind alte

multumegte de partici
Drept care s-a inc

. Corneliu presedintele comisieii local prezinta raportul de avizare
pre:zentat la punctele 1 de pe ordinear

te acte ale organului emitent, dupa cu

din 14 decembrie 2017 privi
I ala comunei Tulnici, judetul Vranr

liscutii, d-l presedinte de sedinta, supun
rare prezentate, fiecare in parte, care a

13 voturi ;

jutor urgeanta - aprobata-2.O00 lei;
probleme, d-l pregedinte de gedin

si declara inchise lucrlrile qedin{ei.
iat prezentul proces- verbal.
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