
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEII
TULNICI

Nr.6848 din 18.12.2018

PROCES I/E RBAL

Incheiat, astazir 18 decemlbrie 2018, in sedinta ordinara
a Consiliului local al comunei Tulniici, judetul Vrancea convocatl
prin Dispozifia primarului nr.24t din 12 decembrie 2018.

La sedinfi participi din tortalul de 13 consilieri alesi, 13.

La sedinta participa de drept d-l r\urel Bofu primarul comunei

Tulnici si d-na Giini Valerica - set:retarul comunei.

$edinta fiind legal constituiti se declarl deschise

lucrlrile ei.
Domnul presedinte de sedinta, Burdusa vasile are

cuvantul si prezinta ordinea de zi :

l.-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

al comunei Tulnici, judetul Vrancoa' pe anul 2018

Initiator : Aurel Bo{u-prirnar
2.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si

impozitelor locale pe anul 2019, la nivelul comunei Tulnici'
judetul Vrancea, judetul Vrancea

Initiator : Aurel Bofu-Primar
3.-Proiect de hotarare pril'ind alegerea presedintelui de

sedinta pentru luna ianuarie 20n9
Initiator : Aurel Bo{u-primar

4.-Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a

unitatilor de invatamant preurniversitar de stat, cu personalitatt
juridica care vor functiona la nirrelul comunei Tulnici' judetu

Vrancea pentru anul scolar 2019-2020
Initiator : Aurel Bofu-primar

5.-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilot
tehnico-economici si L documerrtatiei la faza DALI pentrt
obiectivul de investitie ,,Refacere trei praguri de fund cl
deversor, sat Coza, Punct Fundul Cozii, comuna Tulnicir judetu
Vrancea



6.Proiect de hotarare priv.ind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici si a documentatiei la faza PT pentru obiectivul
de investitie ,,Construire garaj pentru autospeciale, sat Tulnici,
comuna Tulnici , judetul Vrancea

T.Proiect de hotarare privind modificarea art.l din HCL
nr.65 din 31.10.2018 -aprobarea utilizarii sumei de 261,80 mii lei
din excedentul bugetului local al comunei Tulnici, judetul
Vrancea, construit in anii precedenlli, pentru finantarea sectiunii
de functionare, la cap. 84 ,rTransporturi si comunicatii"

Initiator : Aurel Bofu-prirnior
8.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei

de 44 mii lei din excedentul bugetuLlui local al comunei Tulnici,
judetul Vrancea, constituit in anii precedenti, pentru finantarea
sectiunii de functionare in vede:rea achitarii contributiilor
datorate pentru salariile aferente lurnii noiembrie

Initiator : Aurel Bofu-primar
Ordinea de zi, fiind supusa la vot a fost aprobata in

unanimitate.
In continuare are cuvantul tl-l primar pentru a prezenta

materialele de pe ordinea de zi.
Pe marginea materialelor aurdiate se trece la discutii.
Domnul Buture Ion intrearba de ce este suma de 6

miliarde la persoanele cu handicap?
Doamna contabil mention eaza faptul ca au un net de

1.162 lei si sunt un numar de Sql de persoane pe luna care
beneliciaza de indemnizatie de handlicap.

Domnul Buture Ion intreaba in ce faza suntem la
canalizare ?

Domnul viceprim ar arata ca se asteapta un aviz de la ISC
dupa care se face predarea primirear.

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

-Hotararea nr.86 din 18 decembrie 2018 - privind
rectificarea bugetului local al comurnei Tulnici, judetul Vrancea,
pe anul20l8-aprobata cu 13 voturril

-Hotararea nr.87 din 18 drecembrie privind aprobarea
taxelor si impozitelor locale pe anul 2019, la nivelul comunei
Tulnici, judetul Vrancea, judetul Vrancea -aprobata cu 13
voturi;



-Hotararea nr. 88 din 18 decembrie 2018- privind
alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2019'

aprobata cu 13 voturi ;

-Hotararea nr.89 din 18 decembrie 2018 privind
aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, cu persornalitate juridica care vor
functiona la nivelul comunei Tulnici, judetul Vrancea pentru
anul scolar 2019-2020 - aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr. 90 din lE decembrie 2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei la
fazz DALI pentru obiectivul de investitie ,,Refacere trei praguri
de fund cu deversor, sat Coza, Punct Fundul Cozii, comuna

Tulnici, judetul Vrancea - aprobata cu 13 voturi;
-Hotararea nr.gL din 18 decembrie 2018 aprobarea

indicatorilor tehnico-economici si ^ documentatiei la fzza PT
pentru obiectivul de investitie ,,Construire garaj pentru
autospeciale, sat Tulnici, comuna Tulnici , judetul Vrancea-
aprobata cu 13 voturil

-Hotararea nr.92 din 181 decembrie 2018 privind
modificarea art.l din HCL nr.65 din 31.10.2018 -aprobarea
utilizarii sumei de 261,80 mii lei dinL excedentul bugetului local al
comunei Tulnici, judetul Vrancea, construit in anii precedenti,
pentru finantarea sectiunii de functionare, la cap. 84

,rTransporturi si comunicatii"- aprobata cu 13 voturi;
-Hotararea nr.93 din 18 decembrie 2018 privind

aprobarea utilizarii sumei de 44 miii lei din excedentul bugetului
local al comunei Tulnici, judetul Vrancea, constituit in anii
precedenti, pentru finantarea sectiunii de functionare in vederea
achitarii contributiilor datorate pentru salariile aferente lunii
noiembrie- aprobata cu 13 voturi;

Diverse:
1) Adresa Inspectoratul juriletean de Jandarmi -solicita

spatiu pentru desfasurarea activitatii- aprobata la
blocul din centru;

2) Selaru Silvica -solicita rscutirea taxei de salubrizare-
aprobata;

3) Albuta Tanta-solicita scutirea taxei de salubrizarea si
apa - neaprobata;

4) Fusara Zamfir-solicita s,cutirea de apa si salubruare-
neaprobata;

5) Mocanu Stelica -soliciLta scutirea taxei de apa-
aprobata;



6) Nicoara Costel-scutirea de

neaprobata;
7) Cherciu Ion- ajutor urgenta

electrica- aProbata -2.000 lei;
8) Gheorghita Mihai - concesionare teren- aprobata ;

9) Topor Ioana- cumparare teren - neaprobata ;

l0)Ceamburu Danut - scutirea de taxa salubrizare si

PSl-neaProbata;
ll)Sirghie Ionel , codreanru Mihaela, Dobre Iuliana si

Tiron Valentin - scutirea taxei de salubrizare cu 507o-

neaprobata.
Nemaifiind alte probleme, d-l preqedinte de qedinfl

multumegte de participare qi decllariil inchise lucrlrile qedin{ei.

Drept care s-a incheiat ltrezentul proces- verbal.

taxa salubrizare-

racordare la reteaua

ffi&$Ea It{ItE ryE ;ED lffri,


