]ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIIUL LOCAL AL COMUNEI

lIULNICI

Nr. l!205 din 30.04.2018

PROCES

VE RBAL

rncheiat, astazir 30 aprilie 201g, in sedinta ordinara z
consiliul,ui local al comunei rulnici, judetull vrancea convocatj
prin Disp,ozifia primarului nr.79 din24 aprillie 201g.
La sedinfr participr din totalul de 13 consilieri alesi, 13.
La sedinta participa de drrept d-l Aurel Bofu primarul
comunei 'Tulnici si d-na Giini valerica secretarul comunei.
-

$edinta
lucririle ei.

fiind legal constituiti se declari

deschisr

Inainte de L se intra in ordinea de zi , d-na secretar
supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fosl
pus la disrpozitie procesul verbal incheiat in sedinta din data 23
martie 21018, care fiind supus la vot a fost aprobat in

unanimit:ate.

Are cuvantul d-l

pregedinrte

pentru a prezenta ordinea de zi

de qerlin(r, racob Danul

:

l.-Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
executie arl bugetului local consoridat al comunei rulnici, judetul
Vrancea, la finele trimestrului I, anul 201g
Injitiator : Aurel Botu-primar
2.-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
ai comunei rulnici, judetul vrancea, judetul vrao..u, pe anul

2018

Initiator : Aurel Botu-primar
3.-Proiect de hotarare privind desemnarea Comisiei de
evaluare/selectie prealabila a membrilor consiliului de
Administratie la s.c.utilitati publice Tulni,ci s.R.L., avand ca
asociat unic unitatea Administrativ-Teritoriala'Tulnici, precum
si aprobarea Regulamentului de organuare sii desfasurare a
selectiei/e,yaluarii prealabile

Initiator : Aurel Botu-primar

4,,-Proiect de hotarare privind constituirea structurii d
specialitarte in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului s
autorizarii lucrarilor de construire/desfiintarre lai nivelul comune
Tulnici, judetul Vrancea

Initiator : Aurel Botu-primar
S.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui

sedinta pentru luna mai 2018

Irritiator : Aurel Botu-primar
Ordinea de zi, fiind supusa la vot a lbst aprobata i

unanimitate.
In continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezen
materialul de pe ordinea de zi.
La punctul 3 de pe ordinea de zi domnul primar propun
ca presedinte de sedinta pentru luna mai pe domnul ieustea
vasile, arvand in vedere ca in ordine alfabetica urm
dumnealui, pnopunere care fiind supusa la vot a fost aprobata i
unanimitate.
Pe marginea materialelon audiate se trece ta discutii.
Domnul viceprimar arata ca pentru deszapezire s-

incheiat un contracat cu SC valtransrom SRL, .o care sincheiat un contract pe un numar de 250 ore.
Doamna contabil mention eaza, faptul ca s-a primit de I
consiliul jjudeitean suma de 20 mii lei pentru pUG.
La punctul 3 domnul Leustean este de parere ca ar trebu
un expert resurse umane care sa faca parte din comisia d
evaluare/selectie prealabila L membrilor consiliului d
Administratie al S.c.utilitati publice Tulnici sRL.
Domnul Buture supune ra vot numarul de membri care s

faca parte din comisie astfel

-

:

Bulimej Lenuta
Gaina Valerica
- Ionascu Iulian
S-a aprobat in unanimitate comisia.
L:l punctul 4 domnul primar mention eazil faptul ca acest
raport trebuia sa ajunga la primar si nu la consiliiul local.
Dormnul Dumitru Pavel este intrutotul de arcord cu domnul
primar deoarece acest raport nu tine de consiliul local, nici
titulatura nu este corect formulata,solicit sa fiu numit sef birou"
si nici volrumul de munca nu este atat de mare incat sa trebuiasca
aprobat acest lucru.

Domnul tapuru Corn

specialitatte

L consiliului

local
proiectelre de hotarare prezenta
de zi.
Dromnul Foric Fanica- pr

a consiliului local prezinta rap
hotarare prezentate la punctele
Nemaifiind alte discutii,
la vot proiectele de hotarare pr
fost aprrobate si devenite acte

urmeaza :
-Hrotararea nr.25 din 30
contului de executie al bugetu

Tulnici, judetul Vrancea, la fi
aprobata cu 13 voturi;
-Hortararea nr.26 din 30
bugetului local al comunei T

Vrancea, pe anul 2018 - aprobat

-Hotararea nr.27 din 30
Comisiei de evaluare/selectie pr
de Admimistratie la S.C.Utilitati
asociat unic Unitatea Administr
si aprobarea Regulamentului
selectiei/evaluarii prealabile - ap

-Hotararea nr.28 din 30
presedintrelui de sedinta pentru

voturi;
Punctul 4 de pe ordinea
respins in unanimitate de voturfl.
Diiverse

:

1) Domnul Marian Ion

lei;

-a

Domnul primar arata ca
pentru asllaltare drumuri comun
este aductiunea de apa.
Domnul viceprimar menti

receptia h canalizare. Domnul
racorduri.

Domn I Pavel
mitru propune numirfa unei comisii d
lucru pentru intocmi
nomenclatorului strad
Domn I Btzna
trebuie sa m rga pe t
Nema
multumegte
pa
Drept re s-a tn

t.nK

