II.OMANI,A
JUDETUL VRAI{CEA
CONSILIUL LOCAL A,L CIOMUNEI

TULNICI

Nr. 3,365 din 29.06.2018

PROCES

VE RBAL

rncheiat, astazi, 29 iunie 20rg, in sedinta ordinara a
consiliului local aI comqnei Tulnici, judeiul vrancea convo catd
prin Dispo'zifia primarurqi nr.r02 din22iunie 20rg.
La sedinfr par.ticipi din totalul de 13 consilieri alesi, 13.
La sedinta participa de drept d-l Aurer Bofu primarul
comunei Turnici si d-na

ceinr varerica - secretarur comunei.
regar constituiti se decrarr deschise

$edinta fiind
lucrlrile ei.
rnaiinte de a se intra in ordinea de zi, d-na secretar
supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prearabil a fost
pus la dispozitie procesur verbal incheiat'in sedinta din data 3r
mai 2018' care fiind supus ra vot a fost aprobat in unanimitate.
Are cuvantur d-r prepedinte de gedinfi, Lestean vasile
pentru a pr.ezenta ordinea de zi
l'-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului rocal
aI comunei Tulnici, judetul Vrances, p€ u"ui 20lg
Initiator : Aurel Botu_primar2.-Prroiect de hotafare privind rectificarea bugeturui de
z

venituri p'oprii (activitati autofinantate) ar .o-,ro.] Tuhici,

judetul Vrancea, pe anul 201g
Initiiator : Aurel Botu-primar
3.-Pr,oiect de hotarare privind aprobarea Reguramenturui
intern de acordare a voucherelor de vicanta, pentru personarul
ga.dyl aparaturui de speciaritate ar primarului comunei
ltl
Tulnici, judetul Vrancea
fnitiator : Aurel Bofu-primar
4.-Proiect de hotaratre privind modificarea organigramei
si a Tabel'lui nominal cu personalul incadrat in serviciul
penLtru Situatii de urgenta ar comunei Tulnici, juderur

v:|;H

Initiiator : Aurel Bofu- primar

S.-proiect de hotarare
personalurlui voluntar al Servic
comunei Tulnici, pentru t

interventie

si la

ce,lelalte

Serviciuluri Voluntar pentru Sit

rimarul comunei
ivind stabilirea datei la care va fi
nici, judetul Vrancea"
rimarul comunei Tulnici
ivind alegerea presedintelui de
imar
modificarea organigramei si
de specialitate aI primarului

infiintarea unui post dq referent, clasa III, grad profesionar
superior, in cadrul acelui4si compartiment

imar
opune includerea

n inca doua

-Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor
lucrari de reparatii crurente - fatada ixterioara- ra cladirea cu
destinatie''sediul prinnariei comunei rurnici,,
-Pro:iect de hotar4re privind modificarea fnventarului
bunurilor care apartin domeniului publio al comunei Tulnici,
judetul Vratncea
cu propunerea d-lui primar
e in unanimitate.
I d-l primar pentru a prezenta
La p'unstul 3 de pe prdinea de zi domnur primar propune
r luna mai pe domnul Marian
n ordine alfabetica urmeaza
supusa la vot a fost aprobata in
Pe m:lrginea materi4reror audiate se trece la discutii.
Domnul consilier. Leustean
de pe ordinrea de zi este de acor

situatii de urgenta 25 lei/ora.

primariei este de parere ca ar trebui folosita vata bazartica,
deoarece rezista la incendii.

Dormnul consiliep Dumitru pavel este de parere ca
ajutorul cle urgenta sa sq dea in functi. a. puguba produsa.
Domnur Buture rqn este de acord sa se dea fiecarei familii
10.000 lei.

Domnul,primar epte de parere ca Ia surdas este afectat
doar acoperisul nu in totalitate.
Domnul Leustean vasile este de parere ca seful SvSU sa
faca un refera!,2vwat de primar si ufoiiu.e emita dispozitie.
Dornnul Foric Fa4ica propune urmatoarele surie pentru
fiecare familie in parte astfel , nirnu victoria 10.000 lei,
stanescu lftlariana,-1o.oqo lei, Nicoara vasile- 6.000 lei si Surdas
nere care fiind supusa ra vot a fost
Stefanica- 4:000. r.3. p"opu
aprobata in unanimitate.
Domnur primar ar4ta ca lemnur pe care primaria il detine
din confisc4li sa fie dat tot lor.

Domnul lapuru corneriu membru ar comisiei

de

specialitate a consiliurui rocar prezinta raportul de avizare al
hotarare plezentat ra punctele t, 2,5,e si 10 de pe

l#il::llTi:

Donnnul Foric Fanica- presedintere comisiei de specialitate
a consiliul'i rocar prezint! raportur de avizare al proiectului de
hotarare prezentat ra punptur 3, 7 si g oe p. ordinea de zi.

Iulian

presedintere comisiei de
specialitate a consiliului locar prezinia raportul de avizare ar
proiectului de hotarare p4ezentai tu prrrr.trt 4 si 6 de pe ordinea
de zi.
Nenrraifiind alte disputii, d-l presedinte de sedinta, supune
Ia vot proiectele.de hotarare prezentate, fiecare in parte, care au
fost aprobate si devenite acie are organurui emitent, dupa cum

Domnur Ionascu

urmeaza

:

-Hotararea nr.32 dfin 29 iunie 20rg privind rectificarea
bugetului rrocar ar comun'i Turnici, judetul vrancea, p€ anur
2Ol8-aprobnta cu 13 voturi;
-Hotararea. nr-33 dlr 29 iunie 20rg privind rectificarea
bugetului d* venituri pnoprii (activitati autofinantate) ar comunei
Tulnici, jud,etul vrancea, fe anul 20rg -aprobata cu 13 voturi;

robarea
-Hotararea nr.34 di4 29 iunie zort privina ap
^de
vacanta,
Regulamentului intern de acordare a viucherelor
lul
pentru persona din eadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tulnici, judetul v"urrcea- aprobata cu 13

voturi;

-Hotararea nr.35 din 29 iunie 20rg privind modificare:
organigramei si a Tabelului nominal .u-p...onalul incadrat in
Serviciul volutar pentru situatii de urgen'ta ar comunei rulnici,
judetul Yrancea-aprobata cu 13 voturi
-rrotararea nr.3d din 29 iunie 20rg privind
stabilirea ind3.mli3tiilor personarului voluntar al serviciurui
pentru Siituatii de Urgenta al comunei Tulnici, pentru timpul
efectiv de lucru prestat la interventie si la celelalte activitati
prevazuter in programur Serviciurui voruntar pentru situatii de
Urgenta arl comunei-aprobata cu 13 voturi;
-H.tararea nr.37 din 29 iunie 20rg privind stabilirea datei
Ia care va fi sarbatorita $ziua comunei Tulnici, judetul
Vrancea"-aprobata cu 13 voturi;
-Hor
3g din 29 iunie 20lg privind
alegerea
de sedinta pentru runa iurie 201g

i

aprobata

r

-Hotararea nr.39 din 29 iunie 201g privind modificarea
organigramei si a statului de fu
al primar.ului comunei Tuln
desfiintarea postului de inspect
comunei Tulnici, judetul vrancea, respectiv desfiin tareapostului
de inspecl;or de specialitate din cadrul Biroului Economic si
Administrativ si infiintarea unui post de referent, clasa rrr, grad
profesional superior, in cadrul aceluiasi compartiment-aprobata
cu 13 votu,ri

;

-Hor
aprobarea
exterioara-

0 din 29 iunie 20rg privind privind

nor rucrari de reparatii curente - fatada
cu destinatie .,Sediur primariei comunei
Tulnici" - aprobata cu 13 voturi;
-Hotararea nr.4r din 29 iunie 201g - privind modificarea
Inventarului bunurilor care apartin domeniurui pubric ar
comunei rulnici, judetul vrancea - aprobata cu 13 voturi;
Diverse :
1) Doamna surdas Stefanica soricita ajutor urgenta 4.000
leji aprobata;
2) Droamna Bizna victoria solicita ajutor urgenta_10.000
leii aprobata;
3) D'mnul Nicoara vasile- soricita ajutor urgenta_ 6.000
Iei - aprobata;
4) stanescu Mariana
solicita ajutor urgenta 10.000 lei
aprobata;
D.mnur primar arata ca dispensarur veterinar este in

-

domeniul public al UA
pompieri deoarece con
Domnul Leu

si se ar tebui facuta subunitatea

dr

ctia este dur-abila.
n arata ca este un studiu/proiect in
acest sens si este de pare ) ca ar trebui o constructie noua.
Domnul prima arata ca atat timp cat este cladirea ce
rost are sa se faca alta n
Nemaifiind alte robleme, d-l prepedinte de gedinfl
multumegte de participa : gi declari inchise lucririle qedinfei.
Drept care s-a inc eiat prezentul proces- verbal.
(ryFSnaIWEncun

a

