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I\r.1031 din 216 februarie 2Al9

I'ROCES VE RBAL

Incheiallo astazir 26 februarie 2019, in sedinta ordinara
a Comsiliului loc:ll al comunei Tulnicio judetul Vrancea convocatl
prin Dispozi{ia p,rimarului nr.l15 din 21 februarie 2019,

La sedin{I participl din totalul de 13 consilieri alesio 120

lipsind domnul fluture Ion.
Inainte rle L se intra in ordinea de zi, d-na secretar

supune aprobariii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fost
pus lar dispozitie procesele verbale incheiate in sedintele din data
09.01,,2019 si 18.101.2019, care fiind supuse la vot au fost aprobate
in unilnimitate.

La sedirrta participa de drept d-l Aurel Bofu primarul
comunei Tulnici si d-na Giinr Valerica - secretarul comunei.

$edinta fiind legal constituit[ se declar[ deschise
lucririle ei.

Domnul presedinte de sedinta, Ciutl Valericl are
cuvantul si prezinta ordinea de zi.

l.Proiecrt de hotarare privind aprobarea unui schimb de
teren intre U.A.]f. comuna Tulnici si domnul Nicolau Adrian.

Initiator : Aurel Bo{u-primar
2.Proiecrt de hotarare privind alegerea presedintelui de

sedinta pentru luna martie 2019
3.-Proiect de hotarare privind modificarea art.l din

H.C.L,. nr. 60120 septembrie 20l8-aprobarea noilor indicatori
tehnir;o-economici si il devizului general la faza obtinere
Autoriyatie de Construire pentru obiectivul de investitie
"Construire Scorala cu clasele r-VIII in satul Tulnici, judetul
Vranrceatt

Initiator : Aurel Bo{u-primar
Domnull primar mai propune includerea a inca unui

puncl. pe ordinear de zi si anume:



-Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
privall al UAT I'ulnici, a constructiei cu destinatie Gradinita sat
Tulni,ci, in vederea demolarii

Ordinea de zi, impreuna cu propunerea d-lui primar
fiind supuse la vot au fost aprobate in unanimitate.

In continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezenta
materialele de pe ordinea de zi.

La punctul2 de pe ordinea de zi domnul primar propune
ca presedinte de sedinta pentru luna martie pe domnul consilier
Dumitru Pavel, :lvand in vedere ca in ordine alfabetica urmeaza
dumnelui, care fiind supusa la vot a fost aprobata in
unanimitate.

Pe marginea materialelor audiate se trece la discutii.
La punctul 1 domnul primar mention eaizl faptul ca este

vorbar de un drum ce duce catre Hidrocentrala de la Gresu si este
nevoire de punct;aj.Intre timp d-l Nicolau Adrian, are acte de
proprietate pe trgr€ttul pe care l-au propus pentru asfaltare, in
felul acesta se pierde un proiect de 200.000 euro.

Domnul tapuru Corneliu membru al comisiei de
specizrlitate a consiliului local prezinta raportul de avizatre al
proierctul de hotarare prezentat la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul lioric Fanica- presedintele comisiei de specialitate
a consiliului loc:rl prezinta raportul de avizare al proiectelor de
hotarare prezenl;ate la punctele 1, 2 si 4 de pe ordinea de zi.

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

-Hotatarea nr.20 din 26 februarie 2019 privind
aprotrarea unui schimb de teren intre U.A.T. comuna Tulnici si
domnul Nicolau Adrian- aprobata cu12 voturi ;

-Hotararea nr.2l din 26 februarie 2019 privind - privind
alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2019-
aprobata cu 12 voturil

-Hotararea nr.22 din 26 februarie 2019 privind
modillicarea ar1t.1 din H.C.L. nr. 60/20 septembrie 2018-
aprotrarea noilor indicatori tehnico-economici si a devizului
general la fazar obtinere Autorizatie de Construire pentru
obiectivul de in,vestitie "Construire Scoala cu clasele I-VIII in
satul Tulnici, jucletul Vrancea"-aprobata cu 12 voturi;

-Hotararea nr.23 din 26 februarie 2019 privind trecerea
din d,omeniul privat al UAT Tulnici, a constructiei cu destinatie



Gradiinita sat Tulnici, in vederea demolarii -aprobata cu 12
v,oturi:

Diverse:
1) Bali lWaria-scutirea de salubrizare-neaprobata ;
2) Biote Magdalena-scutirea de salubrizarea-sa se faca

verificari;
3) Stanciu Cecilia-solicita scutirea taxei de salub rizare-

aprobatal
4) Fusaru oana Monica-solicita scutirea taxei de

salubrizare- neaprobata;
5) Cald:lraru Vasilica-scutirea de taxa de salubrizarea-

neaprrobatal
6) Soarr: maria solicita scutirea taxei de salubrizarea cu

50"/"-aprobata ;
7) Munteanu Lucretia- solicita plata taxei de

salubrizarea doar pentru salubrizarea-aprobata;
8) Oprea Nicuta -solicita concesionare a ZOO mp teren -

aprobata.
Domnul Dumitru Pavel mentioneaza faptul ca

cereriile privind rscutirea taxei de salubrizare si apa sa nu se mai
puna in discutiar consiliului local.Dumnealui este de parere ca
unul din casieri impreuna cu doamna de la venituri sa mearga pe
teren unde sa faca verificari si sa incheie un proces verbal.

Nemaifiind alte probleme, d-l pregedinte de qedinfi
multumeqte de participare qi declari inchise lucririle qedin{ei.

Drept care s-a incheitt prezentul proces- verbal.

qRF;EAffin'4>tE;tEDrwTi,
Consifrei fo rolff 

_,.,,,

C,iutaQrrbricf,,,1,

KE CTA q-


