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PROCES VE RBAL

Incheiat, astazi, 3l mai 2018, in sedinta ordinara a
Consiliului local al comunei Tulnici, judetul VranLc€B convocati
prin Dispozifia primarului nr.97 din 25 mai 2018.

La sedinfi participi din totalul de 13 consilieri alesi, 13.
La sedinta participa de drept d-t Aurel lBofu primarul

comunei Tulnici si d-na Giini Valerica - secretarul comunei.
$edinta fiind legal constituiti se declari deschise

lucrdrile ei.
Inainte de a se intra in ordinea de zi, d-na secretar

supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prrealabil a fost
pus la dispozitie procesul verbal incheiat in sedinta din data 30
aprilie 2018, care fiind supus la vot a fost aprobat in
unanimitate.

Are cuvantul d-l preqedinte de gedinfl, Lreustean Vasile
pentru a prezenta ordinea d,e zi:

l.-Proiect de hotarare privind modificare:r indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "'Construire si
dotare Gradinita in satul Coza, comuna Turlnici, judetul
Vranceatt

Initiator : Aurel Botu-primar
2.-Proiect de hotarare privind premiere:l elevilor din

comuna Tulnici, judetul Vrancea, care vor obtine rezultate bune
la invatatura, in anul scolar 2017-2018

Initiator : Ion Buture -consilier local
3.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de

sedinta pentru luna iunie 2018
Initiator : Aurel Botu-primar
Ordinea de zi, fiind supusa la vot a fost aprobata in

unanimitate.
In continuare are cuvantul d-l primar penrtru a prezenta

materialul de pe ordinea de zi.
La punctul 3 de pe ordinea de zi domnul primar propune

ca presedinte de sedinta pentru luna mai pe dornnul Leustean



vasile 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.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul viceprimar este

de acord sa se faca o analiza a celor caror au rezultate.
Domnul consiler Tapuru Corneliu este de flcord

rezultatele si daca sunt multi sa se premieze cei
terminale clasa a VIII-a , respectiv clasa XII-a.

D-na consilier Bulimej Rodica este de par€r€: sfl
la cei cu medii peste 9 la capacitate si bac.

sa se vada
din clasele

se acorde

Domnul tapuru Corneliu membru al rcomisiei de
specialitate a consiliului local prezinta raportul de avizare al
proiectului de hotarare prezentat la punctul 1 de ;pe ordinea de
zi.

Domnul Foric Fanica- presedintele comisiei de specialitate
a consiliului local prezinta raportul de avizare al proiectului de
hotarare prezentat la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul Ionascu Iulian-presedintele comisiei de
specialitate L consiliului local prezinta raportul de avizare al
proiectului de hotarare prezentat la punctul 2 de pe ordinea de
zi.

Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta, supune
la vot proiectele de hotarare prezentate, fiecare in ;parte, care au
fost aprobate si devenite acte ale organului emitent, dupa cum
urmeaza :

-Hotararea nr.25 din 31 mai 2018 privind modificarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
ttConstruire si dotare Gradinita in satul Coza, comuna Tulnici,
judetul Vrancea"
-aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.26 din 31mai 2018 privind premierea
elevilor din comuna Tulnici, judetul Vrancea, care vor obtine
rezultate bune la invatatura, in anul scolar 2017-2018-aprobata
cu 13 voturi;

-Hotararea nr.27 din 31 mai 2018 privind
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2018 -
aprobata cu 13 voturi;

Diverse :

1) Domnul Birla Nicuta -ajutor urgenta -1.500- aprobata;
2) Ciuta Nicuta-ajutor urgenta-1.000 -aprobata;
3) Birla Maria -ajutor urgenta 1.000-aprobata;
4) Nicoara Ion-ajutor urgenta -1.000 lei -aprobata;



5) Burghelea Gabriel-scutire de salubrizare-aprobata;
6) Laluciu Maria-scutirea de salubrizare-aprobata;
7) Bindar Valerica scutirea de salubrizare pt.Bindar

Fanel-neaprobata;
8) Vartolomei Climenta -scutirea de salubrizare-

aprobata;
9) Ursu Nicusor-scutirea de salubrizare 2015-2018-

aprobata;
10) Grosu Tinca-scutirea de salubrizare pe pers.fizica-

neaprobatal
11) Ploscaru Pauna- scutirea de salubrizare-neaprobatal
12) Pamfil Vasile -solicita scutirea taxei de salubrizare pe

persoana fuica- neaprobata ;
13) Nedelcu Costica -solicita scutirea de taxa de

s alu b riza re-ap rob ata1,

14) Grobnicu Vasile-solicita scutirea rcle taxa de
salubrizare-aprobila;

15) Bujor Victoria -solicita seutirea taxei rrle salubrware
pt.nepot-neaprobata;

16) Naparu Arsinia-solicita scutirea taxei dle salubrizare-
neaprobata;

17) Fusaru Oana Monica -scutirea taxei dle salubrtzare-
neaprobata;

Nemaifiind alte probleme, d-l preqedinte de qedinfi
multumegte de participare qi declari inchise lucririle qedinfei.

Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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