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PROCES VE RIBAL

Incheiat, astazir 23 ianuarie 2018, irr sedint:r ordinara
consiliului local al comunei rulnici, judettrl vrancea convoca
prin Dispozifia primarului nr.8 din 17.01.201g.

La sedinfi participi din totalul de .13 consitieri
La sedinta participa de drept d-r Aurel Bofu prinr nrul
Tulnici si d-na Grini valerica -secretarul cromunei,,

$edinta fiind legal constituiti sie decl:rri
lucrlrile ei.

Inainte de a se intra in ordinea dte zi , rl-na secreta
supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fi
pus la dispozitie procesul verbal incheiat in sedinta rlin data 14
18 decembrie 2017, czre fiind supuse la vot au fosl aprobate
unanimitate,

Are cuvantul d-l preqedinte de gediinf[, ciiuta vale
pentru a prezenta ordinea de zi z

l.-Proiect de hotarare privind aprobarear contului
executie al bugetului local al comunei TulnLici, judr:tul Vrancea
la finele trimestrului III, anul 2017, pe sectiunea dll functiona
si sectiunea de dezvoltare.

Initiator : Aurel Botu-primar
2.-Proiect de hotarare privind aprolbarea contului anua

de executie al bugetului local consolidat al corrLrrnei Tulnic
judetul vrancea, p€ anul 20l7-sectiunear de fiunctionare
sectiunea de dezvoltare

Initiator : Aurel Botu-primar
3.-Proiect de hotarare privind atrlrobare:r taxelor s

impozitelor locale pentru anul fiscal 2018,, la nivrllul comune
Tulnici, judetul Vrancea, expunerea de motiive cat sij proiectul d
hotarare initiat de Primarul comunei Tulnici, judetrul Vrancea

Initiator : Aurel Botu-primar
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4.-Proiect de hotarare privind
Aur si a unui premiu in valoare de
anul 2018, cuplurilor tulnicene care
ani de casatorie neintrerupta

Initiator : Aurel Botu-primar

acordaret urx,i Diplome
500 lei din bugetul local
implimesc in :lcest an, 50
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S.-Proiect de hotarare privind acordlarea um ui premiu ig
]018, cuplurilofvaloare de 500 lei din bugetul local pe anul 201g.

tulnicene care se vor casatori in acest an
Initiator : Aurel Botu-primar
6.-Proiect de hotarare privind alegerea pre sedintelui dg

sedinta pentru luna februarie 201g
Initiator : Aurel Botu-primar
7.-Proiect de hotarare privind aprobarea planului dd

lucrari de interes local care se vor realizz pe tuza comunei
Tulnici, judetul Vrancea de catre beneficiarii Legiii nr.4l6l2001i
prin prestarea orelor de munca in folosult comunitatii, pentr{
anul 2018

Initiator : Aurel Botu-primar
Domnul primar mai propune inchnderea a inca doua

puncte pe ordinea de zi si anume :

-Proiect de hotarare privind instituirea urlr)r taxe peial
pentru utilizarea drumurilor auto forestiel'e aflatre in domeniul
public al comunei rulnici, judetul vrancea de catre echipamentg
si utilaje destinate obtinerii de venituri

-Proiect de hotarare privind reorgai.nizarea rierviciului dd
salubrizare din comuna Tulnici, in conforrnitate cu prevederilq
oUG nr.56/2016, respectiv atribuirea direr:ta a co ntractului dd
delegare L serviciului de salubrizare-activitatea de colectard
separata si deseurilor simil:rre provenit!
din activitat trie si institutii, irrclusin fractil
de colectare ce atingere lluxului le deseuri dd
echipamente electrice si electrocasnice, baterii si ar:umulatori al
comunei Tulnici catre SC UTILITATI PUBILICE TIILNICI SRL
cu asociat unic UAT Tulnici

ordinea de zi, impreuna cu propuner.ea d-lui primar fiind
supuse la vot au fost aprobate in unanimitatre.

In continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezental
materialul de pe ordinea de zi.

La punctul 4 de pe ordinea de zi domnur prlirnar propune
ca presedinte de sedinta pentru luna f,erbruarie pe domnul]
Dumitru Pavel avand in vedere ca in ordine alfabe tica urm euza
dumnealui, propunere care fiind supusa la vot a fos I aprobata i4
unanimitate.



Pe marginea materiarelor audiate nu au fost
discutii.

inregistra

Domnul tipuru corneriu presedintere c omisiei
specialitate L consiliului local prezinta ra,portul rle avizare
proiectele de hotarare prezentate la puncteJG \ 21 3r4 si 7 de
ordinea de zi.

Domnul Foric f,'anica- presedintele cromisiei cle speciali
a consiliului local prezinta raportul de avizare al proiectelor
hotarare prezentate la punctere 5 si 6 de pe ordinea ,re zi.

Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de serlinta, supun
la vot proiectele de hotarare prezentate, fiecare in parte, care a
fost aprobate si devenite acte ale organului emiterrt, dupa cu
urmeaza :

-Hotararea nr.3 din 23 ianuarie 2019 privincl aproba
contului de executie al bugetului rocal al comunei rtrlnici, judetu

-Hotararea nr.4 din 23 ianuarie 201g privin d aproba
contului anual de executie al bugetului local ,,orr.olid"t
comunei Tulnici, judetul Vrancea, pe anul 2ll7-sectiunea
functionare si sectiunea de dezvoltare-aprobata cu l3 voturi.

-Hotararea nr.5 din 23 ianuarie 20lg privir d aprobare:
taxelor si impozitelor locale pentru anul fiiscal 20llg, la nivelu
comunei Tulnici, judetul Vrancea, expunerea de rnotive cat
proiectul de hotarare initiat de primanul comrrnei rulnici
judetul Vrancea-aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.6 din 23 ianuarie 2018 privirLd acorda
unei Diplome de Aur si a unui premiu in valoare d.e 500 lei di
bugetul local pe anul 2018, cuplurilor tulnicene car(,implinesc i
acest an, 50 de ani de casatorie neintreruprta - ap robata cu I
voturi;

Vrancea, la finele trimestrului rlr, anul 2017, pe sectiulea
functionare si sectiunea de dezvoltare - aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.7 din 23 ianuarie 2017 privin d acordar,
unui premiu in valoare de 500 tei din bugetul local pe anul 201
cuplurilor tulnicene care se vor casatori in acest all - aproba
cu 13 voturi;

-Hotararea nr.8 din 23 ianuarie 2018
presedintelui de sedinta pentru luna februarie
13 voturi;

privind alege
20l8-aprobata c

-Hotararea nr.9 din 23 ianuarie 2018 privind aprobarea
Planului de lucrari de interes local care se vor rei/riza pe raza
comunei Tulnici, judetul Vrancea de catre beneficirrrii Legii nr.
41612001, prin prestarea orelor de munca irr folosul comunitatii.
pentru anul 2018 - aprobata cu 13 voturi ;
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Diverse :

- D-na Baciu Maria scutirea de la plata tara apa- sa
faca verificari ;

- D-na Gherman Mariuta -solicita scutirea de im
deoarece este vaduva de veteran -aprobata;
Domnul Ursu Alexandru -solicita scutirear
de 80 lei impusi pentru baie deoarece nu
faca verificari;
Popa Viorel - scutirea de apa -neaprobata;

de taxa a

Azoitei Dodica - scutirea de la plarta taxa rpa sa se fa
verificaril

- Lovin Sebastian - scutirea de taxa apa sl salubriza
pt.mama sa aprobatal

- Diaconu vasile -scutirea de taxa apa si sahrbrizare-sa
faca verificari;

- Deak Ioana - scutirea de taxa de salubrtzare- sa se fac
verificari;

- Laluciu Maria -scutirea de taxa apa si salulrrizare -sa
faca verificari;

- sbirciog Ioana -scutirea de taxa salubrizare si apa-sa
faca verificari;
Sfirlea Aneta -scutirea cu SLoh
aprobata;

a tax,li de apa

- Latu Irina scutirea cu S0o a taxr,i de apa
s a lu briza re- a p ro b a;ta.

- casa IPA Gresu recalcularea impozif 'lui pe an
2017- sa se faca verificari.

Nemaifiind alte probleme, d-l preqedinte de gedin
multumegte de participare si declara inchise lucririle gedinfei.

Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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