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Nr.5833 din 31.10.2018

PROCES VE RBAL

rncheiat, astazir 3l octombrie 201g, in sedinta ordinara
a consiliului local ar comunei Turnici, judetur vrancea convocati
prin Dispozifia primarului nr.195 ain is octombrie 201g.

La sedinfi participi din totalul de 13 consilieri alesi, 12,lipsind domnul Foric X'inici.
La sedinta participa de drept d-l Aurel Bofu primarul

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

lucririle ei.
rnainte de a se intra in ordinea de zi, d-na secretar

supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fost
pus la dispozitie procesul verbal incheiaf in sedinta din data 2l
septembrie 2018, care fiind supus la vot a fost aprobat in
unanimitate.

Are cuvantul d-l pregedinte de qedin [d Biznd valentin,
pentru a prezenta ordinea de zi :

l.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
executie al bugetului local consolidat al comunei Tulnici, judetut
Vrancea, la finele trimestrului rrr, anul 201g, pe sectiu"nea de
functionare si sectiunea de dezvoltare

Initiator : Aurel Bofu-primar
2.-Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr.56

din 21 septembrie 2018 cu privire la constituirea structurii de
specialitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului
la nivelul comunei Tulnici, judetul Vrancea

3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna noiembrie 20lg

Initiator : Aurel Bofu-primar
4.Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 261,g0

mii lei din excedentul bugetului local al comunei rurnici, judetul



Initiator : Aurel Bofu-primar

local al comunei Tulnici, judetul Viancet, p€

unanimittte.

7.-proiect 0." r,"#Ill.TliTilo re
I comunei Tulnici, judetul Vrancea, pe
Ordinea de zi, fiind supusa la vot
ritate.

discutii.
Domnul

specialitate a
proiectului de
ordinea de zi.

In continuare are cuvantur d-r primar pentru a prezentq
materialele de pe ordinea de zi. r-- ------'r

La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnur primar propunq
ca presedinta pentru luna noiembrie 201g, pe dbam"u .o.r.ili.rlBulimej Rodica, avand in vedere ca alfabetica ur-""ru]
dumnealei, propunere care fiind supusa la vot a fo it aprobata iniunanimitate. I

Pe marginea materialelor audiate nu au fost inregistrate

tapuru Corneliu membru al comisiei de
consiliului local prezinta raportul de avizare al
hotarare prezentat la punctele l, 4r Sr 6 si 7 de pe

Domnul Dumitru pavel - membru al comisiei de
specialitate a consiliului local prezinta raportul de avizare alproiectului de hotarare prezentat la puncteli 2 si 3 de pe ordinea
de zi.

Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta, supune
la vot proiectele-de hotarare prezentate, fiecare in parte, care aufost aprobate si devenite acie ale organului emitint, dupa cum
urmeaza i

- Hotararea nr.62 din 3l octombrie 20lg privind
aprobarea contului de executie al bugetului Iocal consoiidat al
comunei rulnici, judetul vrancea, la finele trimestrului rrr, anul



2018' pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare_aprobata cul2 voturi; u! vv')v

-Hotararea nr.63 din
reyocarea Hotararii nr.56 din
constituirea structurii de spe
teritoriului si urbanismului la
Vrancea -aprobat a cu 12 voturi;

-Hotararea nr.64 din 3r octombrie 20rg privind - aregereppresedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 20rg- aprobatpcu 12 voturi;
-Hotararea nr.65 din 3l o

sumei de 261,80 mii lei din exce
Tulnici, judetul Vrancea,const
finantarea sectiunii de
84 ( Transporturi si comunicatii >>- aprobata cu 12 voturi;

-Hotararea nr.66 din 3l o
sumei de 278163 mii lei din exce
Tulnici, judetul Vrancea,consti
{inantarea sectiunii de dezvoltare, Ia capitolul 6l << ordingPublica si siguranta Nationala>>-aprobata cu r2voturi;

-Hotararea nr.67 din 3l oc1
sumei d.e 190,20 mii tei din exced
Tulnici, judetul Vrancea, const
finantarea sectiunii de dezvol
Publica si Siguranta Nationala>>-

-Hotararea nr.6g din
rectificarea bugetului Iocal aI co
aprobata cu 12 voturi.

Diverse :

Domnul primar aduce la cunostinta consiliului local ud...u]
dispensarului medicar prin care comunica faptul ca nu -r;;;;]
:::|j, j:-J,1T1.,i*;.n3tll1, o: ra parterur brocurui dincentru.Domnul Dumitru pavel este de pu.... ca trebuia trimisaadresa si catre cAS vrancea si DSp vrancea.rn continuare
dumnealui este de parere ca apartamentere din broc sa fieinchiriate la profesorii care fac naveta, deoarece se cheltuie ogroaza de bani cu naveta.

1)Domnul Birsescu Necurai- soricita ajutor urgenta-
aprobata 1.000 lei;

2)Doamna Murarasu constantin- soricita ajutor urgenta-
aprobata-1.000 lei;

3)Iacob Ion - scutirea taxei de salubrizare-aprobata;



4)Grecu ron - soficita ajutor urgenta- se vor prati di
materialele.

Nemaifiind alte
multumegte de partici

Drept care s-a
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