ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL ]LOCAL AL COMUNEI

TUlLNICI

Nr.6426 din27.11.2018

PROCES

VE RBAL

rncheiat, astazi, 27 noiembrie 20rg, in sedinta
ordinar:
a consiliului locar ar comunei Turnici, judetur
vrancea convocati
prin Dispozifia primarului nr.220 oin ir noiembrie
201g.
La sedrn(i participr din totarul de 13 consilieri aresi, 11
lipsind domnii ronascu rulian si Foric Fanica.
La sedinta participa de drept d-r Aurel Bofu primaru
comunei rulnici si d-na Giini valerica secretarur
comunei.
-

$edinta fiind legar constituiti se declarr
lucrlrile ei.
Inainte de L se intra in ordinea de zi, d-na

deschise

secretar
supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prearabil
a fosl
pus la dispozitie procesul verbat incheiat in sedinta
din data

3l

octombrie 2018, care fiind supus la vot a fost aprobat
in
unanimitate.
Doamna presedinte de sedinta, Bulimej Rodica are
cuvantul si prezinta ordinea de zi :
l.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
al comunei Tulnici, judetul Vrancea, p€ anul 20lg
Initiator : Aurel Bofu-primar
2.-Proiect de hotarare privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului local al comunei Tulnici, ca utilizator

al aplicatiei informatice Registrul electronic national al

nomenclaturilor stradale- RENNS
Initiator : Aurel Bofu-primar
3.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna decembrie 201g
Initiator : Aurel Bofu-primar
4.-Proiiect de hotarare privind acordarea unui sprijin
financiar, in cuatum de 5.000 lei, catre Biserica
,rsfintii Apostoli
Petru si Pavel" din satul coza, in vederea acoperirii unor

cheltuieli legate de finalizarea lucrarii

la casa Hramului

constructia unui Monument al eroilor
Inil.iator : Aurel Bofu_primar
S.Pnoiect d.
privind acordarea unui
q'^qr
p|JrrJr
spriji
.x
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_ :
.hoj1T::
rn cuatlr d.
5.000
lei,
catre
Biserica ,,Sfffntur re.ar
:1T"1tt1.t'
Nicolaett dinL satul Lepsa, in vederea acoperirii
unor cheltui
legate de reparatia si amenajarea casei Hramului
Initiator : Aurel Bo(u-primar
d.. h:r::l.-..privind acordarea unui spriji
9.,ITl::1

i";;,sn;t'i'i

v;i.,

din_satul Tulnici, in vederea acoperirii uno
Y1T:ll_:i,G*l.il"
cheltuieli
legate de reabilitarea Monumenturui eroilor
din cu
bisericii
Initiiator : Aurel Bo(u-primar
7.-Proiect de hoatarare privind organizarea de
cat
Primaria cornunei rurnici in colaborare cu scoala Gimnazia
,rron Diaconu" Tulnici a unui concurs intitulat
,rMicul poet,,
Initiator : Aurel Bofu-primar
Ordimea de zi, fiind supusa la vot a fost aprobata
i
unanimitate.
fn conrtinuare are cuvantul d_l primar pentru a prezent
materialul de pe ordinea de zi.
La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnur prima
pentru luna decembrie 20lg
n
^"rpr
, avand in vedere ca in ordine
ordin
ropunere ca fiind supusa
vol
^ vc
r- ---- la
audiate se trece la discutii.

el intreaba cum se sta cu
a sunt foarte multe societati in
ecupera debitele, desi acestea au
buie sa gasim o modalitate de

inea de zi, domnul Buture Ion
sului < Micul poet > sa fie legat

-l presedinte de sedinta, supune
entate, fiecare in parte, care au

le organului emitent, dupa cum

-

Hotararea

n

.71 din

27

noiembrie 2018 privin

rectificarea bugetului
al al comunei Tulnici, judetul Vranc
pe anul 2018- aprobata u 13 voturi;
-Hotararea nr.
din 27 noiembrie privind desemn
unut reprezentant al lonsiliului local al comunei
Tulnici,
utilizator al aplicatiei i formatice Registrul electronic
national
nomenclaturilor stra
'RENNS - aprobata cu 9 voturi
-Hotararea nr. 73 din 27 noiembrie 20lg ;privin
alegerea presedintelui
sedinta pentru luna decembrie 20lg
aprobata cu 13 voturi ;
-Hotararea nr. 4 din 27 noiembrie 20lg privin
acordarea unui sprijin financiar, in cuatum
de 5.000
Biserica,sfintii Aposl li Petru si Pavel" din satul lei, cat
Coza, i
vederea acoperirii unor cheltuieli legate de finalizarea
lucrarii
Casa Hramului si
tructia unui Monument al eroilo
aprobata cu 13 voturi;
-Hotararea
.75 din 27 noiembrie 20lg privin
acordarea unui sprijin financiar, in cuatum de 5.000
lei, catr
Biserica,,sfflntul Iera Nicolae" din satul Lepsa, in
vede
acoperirii unor cheltui i legate de reparatia si amenaj
Casei Hramului-aproba cu 13 voturi;
-Hotararea nr. 76 din 27 noiembrie 201g privi
acordarea unui sprijin inanciar, in cuatum de 5.000
lei, cat
Biserica,,Sfintii Voiev
Mihail si Gavril" din satul Tulnici, in
vederea acoperirii u r cheltuieli legate de reabilitarea
Monumentului eroilor din curtea bisericii- aprobata cu 14
voturi;

-Hotararea nr 77 din 27 noiembrie 2018 privind
organizarea de catre p
aria comunei Tulnici in colaborare cu
Scoala Gimnaziala ,rI
Diaconu" Tulnici L unui concurs
intitulat,,Micul poet"- a robata cu 13 voturi;
Diverse

:

1) Doamna Sbi

salubrizare-ap
2)

Mocanu

Cos

neaprobata;
3) Stanciu Stanc
4) Popa Viorel potabila - nea
5) Felea Sandu -

neaprobata;

6)

Desaga Stan

neaprobata;

iog

Ioana

bata;

solicita scutirea taxei de

solicita inchiriere

teren

-solicita ajutor urgenta-neaprob ata ;
olicita scutirea de la plata taxei de apa
robata ;
solicita scutirea taxei de salubruare _
solicita scutirea taxei de salub rizare-

7) Scoala Tuln

Consiliului
2020.Totoda

i- solicita aprobarea prin hotarare
I a retelei scolare pentru anul 201

arata ca Scoala Lepsa functioneaza su
efectivul de elevi iar in momentul in care se
v
intimpina p rbleme legat de plata cadrului
didacti
solicita spri inul financiar al consiliului localf,
continuare
mention eaza faptul ca daca acestia ar
mutati la Sc Ia Tulnici, costurile ar fi mult
mai ma
iar elevii ar rebui sa lipseasca zilnic de Ia ultime
doua ore
a se intoarce acasa, ore care nu vo
mai putea fi cuperate.
8) Bogdan E
n- impreuna cu mai multi locatari di
zonr Lepsa- anastire .yor sa doneze catre UA
Tulnici ca
de acces ce deserveste proprietati
acestora.

Domnul primar spune ca o parte din acel teren
aferen
caii de acces
proprietatea Manastirii Lepsa, de altfe
parte din propri tari au mers Ia Episcopia Buzau
pent

a ajunge

cale de compromis.In

la

mention elza ca
pentru calamita
in mod eronat
domeniului pu
pot face investit
Domnul Bu
dreptul de servi
Domnul Du
ca acesti p
pentru a solicita

continua

momentul in care s-au facut situatiil
i in luna august acest teren a fost prin
la despagubiri.Nefiind in inventarulu
sau privat al comunei Tulnici. nu
din aceste fonduri.
re Ion spune ca acesti locuitori nu au
te.

itru Pavel spune ca cel mai indicat ar fi
tari sa deschida actiune in instanta

dreptul de servitute.Daca se va prelua
acest teren se or intimpina aceleasi probleme
ca si
actualii propri ri.
Nemaifiind al probleme, d-l pregedinte de gedinfl
multumeqte de participa gi declarl inchise lucririle qedinfei.
Drept care s-a inc eiat prezentul proces- verbal.
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