ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

TULNICI

Nr. 1654 din 23.03.2018

PROCES

VE RBAL

Incheiat, astazi, 23 martie 2018, in sedinta ordinara a
consiliului local al comunei rulnici, judetur vrancea convocatr
prin Dispozifia primarului nr.60 din 16.03.2018.
La sedinfr participi din totalul de 13 consilieri alesi, 13.
La sedinta participa de drept d-l Aurel Bofu primarul
comunei Tulnici si d-na Grini Valenica - secretarul comunei.

$edinta fiind legal constituiti se decrarr deschise
lucrlrile ei.
Inainte de L se intra in ordinea de zi , d-na secretar

supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fost
pus la dispozitie procesul verbal incheiat in sedinta din data lg

februarie 2018, care fiind supus

la vot a fost aprobat in

unanimitate.

Are cuvantul d-l pregedinte de gedinfi, Foric

Fanica

pentru a prezenta ordinea d,e zi
l.-Proiect de hotarare privimd rectificarea bugetului local
al comunei Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Botu-primar
2.-Proiect de hotarare privimd aprobarea Planului pentru
asigurarea resurselor financiare, rnateriale si umane, destinate
prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta, pe anul 2018, la
nivelul comunei Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Botu-primar
z

3.-Proiect de hotarare privind aprobare Planului de
analtza, si acoperire a riscurilor, pentru comuna Tulnici, judetul
Vrancea, pe anul 2018

Initiator : Aurel Botu-primar
4.-Proiect de hotarare privind prelungirea cu un an, a
madatului administratorului provizoriu, dl. Tudorache Vasile, la

s.c. Serviciul Utilitati Publice Tulnici s.R.L., cat

si

imputernicirea acestuia sa indeplineasca toate formalitatile
necesare pentru inregistrarea mentiunilor corepunzatoare la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea,

obtinerea licentei de transport si tot ceea ce este necesar pentru
ca aceasta societate sa poata functiona
Initiator : Aurel Botu-primar
S.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna aprilie 20lE
Initiator : Aurel Botu-primar

Ordinea de zi, fiind

snrpusa

la vot a fost aprobata in

unanimitate.
In continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezenta
materialul de pe ordinea de zi.
La punctul 5 de pe ordinea d,e zi domnul primar propune
ca presedinte de sedinta pentru luna aprilie pe domnul racob
Danut, avand in vedere ca in ordine alfabetica urmeaza
dumnealui, propunere care fiind supusa la vot a fost aprobata in
unanimitate.
Pe marginea materialelor audiate se trece la discutii.
Doamna contabil tine sa mentioneze faptul ca nu este voie
la rectificare de buget pana in luna iulie, dar cea de astazi este
pentru proiectul de asfaltare pe AFIR.
Domnul consilier Leustean vasile arata ca este un lucru
foarte bun ca s-au obtinut aceste finantari, un merit important il
are si domnul Marian Oprisan, deoarece fara implicarea
dumnealui nu am {i reusit nici inainte, nici acum si nici pe viitor.
Domnul primar este in asentimentului domnului Leustean
si recunoaste ca nu au fost intimpinate dificultati, este o echipa
de proiect care depune eforturi pentru ducerea la finalizare a
acestui proiect.
Domnul Leustean intreaba in ce stadiu ne aflam la celalalt
proiect cu drumurile ?
Domnul primar raspunde ca acolo suntem conditionati de
proiectul cu apar S-t convocat si pnoiectantul au venit cu totii si
executantul a spus ca mai vrea 15 miliarde de lei, i s-a cerut sa
respecte contractul semnat si sa-l frnalueze. S-a efectuat si
expertiza si asteptam rezultatul.
Domnul Bizna valentin - mentio neuza, faptul ca sc VEGA
SRL Galati trebuie sa raspunda de lucrare.
Domnul Buture Ion fellicita echipa de proiect pentru
semnarea contractului. Referitor la SVSU este de parere ca

trebuie dotat cu echipamentele necesare pentru situatii
nLeprevazvte.

Domnul primar arata ca s-a depus proiect pentru
construire remiza PSI si sunt sperante ca se va rezolva si aceasta
prroblema.

Domnul tapuru Corneliu membru al comisiei de
specialitate a consiliului local prezinta raportul de wizare al
proiectele de hotarare prezentarte la punctele I si 2 de pe orclinea
de zi.
Domnul Foric Fanica- presedintele comisiei de specialtitate
a consiliului local prezinta raprortul de avizare al proiectelor de
hotarare prezentate la punctele,31 4 si 5 de pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta, supune
la vot proiectele dre hotarare prezentate, fiecare in parte, care au
fost aprobate si devenite acte ale organului emitent, dupa cum
urmeaza :
-Hotararea nr.20 din 23 martie 2018 privind rectificarea
bugetului local al comunei Tulnici, judetul Vrancea -aprorbata
cu 13 voturi;
-Hotararea nr.21 din 23 martie 2018 privind aprob,area

Planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale si
umane' destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urg;enta
pe anul 2018, la nivelul connunei Tulnici, judetul Vranceaaprobata cu 13 voturi;
-Hotararea nr.22 din 23 martie 2018 privind aprobarea
Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor, pentru comuna
Tulnici, judetul Vrancea, pe anul 2018 - aprobata cu 13 voturi;
-Hotararea nr.23 din 23 martie 2018 privind prelungirea

cu un an a mandatului adiministratorului provizoriu,

dl.Tudorache Vasile la SC Serviciul de Utiliati Publice TuLlnici
S.R.L., czt si imputernicirea acestuia sa indeplineasca rtoate
formalitatile necesare penrtru inregistrarea mentiunilor
corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului, de pe langa
Tribunalul Vrancea, obtinerea licentei de transport si tot ceea ce
este necesar pentru ca aceasta societate sa poata functiona
aprobata cu 13 voturil

-Hotararea nr.24 din 2:l martie 2018 privind aleg;erea
presedintelui de sedinta pentm luna aprilie 2018 - aprobata cu
13 voturi;
Diverse :
- cercetasii comunei rnlnici-ajutor- aprobata -5.000 lei;
- sfirlea vasile - solicita scutirea de taxa apa-aprobata;
- Amarinei Emil scutirea de taxa de salubrirzareaprobata;
- Lazzr l{ihaela Gabriela- ajutor urgenta -aprob:lta -

-

1.000 lei

;

Marin Viorel- ajutor urgenta-aprobata -1.000 lei;

-

-

Albinet Maria -ajutor urgenta-aprobata-1.000 lei;
Lechea Aurel -recalculare impozit-sa se verifice de
cand este inscris terenul si sa plateasca din acel
moment, iar in situatia in care a fost platit la primaria
Negrilesti, compartimentul impozite sa faca adresa
pentru recuperare sume;
Sacalus zinel - scutirea de taxa de salubrizare-

compartimentul impozite

-

sa studieze cu

atentie

sentinta;
Buhusi Mircea -scutirea de salubrizare-neaprobata;
Taban Anghelita -scutirea de salubrizare pe anii20172018- aprobata ;

- Trif vasile- scutirea de taxt apa si salubrizare pe
-

constructia din satul Tulnici-aprobata ;
Budac Costica -scutirea de taxa apa-aprobata;
Baciu Maria-scutirea de taxa salubrizareneaprobata ;
Savin Ion - scutirea de taxa salubrizare-neaprobata;
Bizna Silvia -scutirea de taxa salubrizare-neaprobata ;
ursu Pavel si Geta-scutirea de taxa de sarubrizare-

-

neaprobata;
costea valerica-scutirea

-

de taxa de

salubrizare-

neaproba;ta;

Negau

Lenuta

scutirea de taxa de salubrizare-

neaprobata1'
Tirdea Elisabeta-scutirea de taxa apa pentru copii si la
salubrizarea tot o persoana -aprobata
Munteanu Lucretia -scutirea de taxa salubrizare-

neaprobata;
- Tudorache Andronic-aiutor urgenta- neaprobatal
- Mangu Sicuta Violeta-ajutor urgenta-neaprobata;
- Desaga vasile- scutirea de taxa salubrizare pe anii din
urma -neaprobata ;
Nemaifiind alte probleme, d-l pregedinte de qedin(i
multumegte de participare gi declari inchise lucrlrile gedinfei.
Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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