
ROMANIA
JUDETUL NCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TULNICI

lX r.2461 din 24.04.2019

Incheiat, astazir 24 arprilie 2019, in
Consiliului local al comunei Tulnici, judet
prin Dispozifia primarului nr. lS2 din 19

La sedinfi participi din totalul de I
La sedinta participa de drept d_l

comunei Tulnici si d-na GiinI Valerica _ s
inta fiind legal constituiti

lucriril
Inainte de a se intra in ordinea

supune aprobarii domnilor consilieri, dupa
pus la dispozitie procesul verbal incheiat in
aprilie 2019, care fiind supus la vot
unanimitate.

e de sedinta, Fo
si prezi

l.-Proiect de hotarare privind ap
executie al bugetului local consolidat al con
Vrancea, la finele trimestrului I, anul 2

nctionare si sectiunea de dezvoltare
Initiator : Botu Aurel- primar
2.-Proiect de hotarare privind apro

d,e 4.217 mii lei din excedentul bugetului

Jjudetul vrancea, constituit in anii preceden
sectiunii de nctionare si sectiunea
capitolul : <<Transporturi si comunicatii >

Initiator : Botu Aurel- primar
3.-Proiect de hotarare privind aprol

al comunei Tulnici, judetul Vranceer p€ anul
Initiator : Botu Aurel- primar
.-Proiect de hotarare privind ap

venituri proprii activitati autofinatate. a

judetul Vrancea, pe anul 20lg
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zi, d-na secretar
ce in prealabil a fost

sedinta din data 08
a fost aprobat in
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19, pe sectiunea de

rea utilizarii sumei
I al comunei Tulnici,
i, pentru finantarea
de dezvoltare la

rea bugetului local
2019

barea bugetului de
comunei Tulnici.



r

sedinta, 
d aregerea presedinterui de

Initiator : Botu Aurel- primar
6.-Proiect de hotarare privind revqcarea H.c.L.nr.S din

18 ianuarie 2019-privind acordul de principiu in vederea
efectuarii unui schimb de teren in supra ta de 4769 mp teren
situat in T.40, p.rr35 inventariat in domgniul privat ar u.A.T"
Tulnici, cu terenul propriet atea privata L domnurui Necurari
Adrian, in suprafata de g97 mp teren situta in T.40, p.rr35

Initiator : Botu Aurel_ primar
7.-Proiect de hotarare privind rezifierea contractului de

concesiune nr.l242 din 24 up.iti. 2000 privind concesionarea
terenului in suprafatr de 7.366 mp, situat ilr sat rurnici, comuna
Tulnici, judetul Vrancea

Initiator : Botu Aurel- primar
8.-Proiect de hotarare privind dezmembrarea

strprafetei de 1092 mp din cei 95g7 mp tere4 proprietatea privata
a u.A.T.c. Tulnici si intocmirea de carte 6urr.iuru separata pe
fiecare lot in parte

Initiator : Botu Aurel_ primar
9.-Proiect de hotarare privind numirea unui nou

administrator la S.c. se iciul de utilitati publice Tulnici S.R.L.,
cat si imputernicirea acestuia sa indeplineaqca toate formalitatile
necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespun zatoare la
oficiul Registrului comerturui de pe ranga Tribunarur vrancea,
Banca, Finante, obtinerea ricentei de tran-sp rt si tot ceea ce este

necesar pentru ca aceasta societate sa poata functiona
Initiator : Botu Aurel_ primai

l0.-Proiect de hotarare privind acotrdarea unui sprijin
financiar, in cuatum de 1.650 lei, catre Scoala Gimnaziala Ion
Diaconu Tulnici in veder ea achtzitionarii de echipament sportiv
pentru echipa de rugby-tag

Initiator : Botu Aurel- primar
Domnul primar mai propune incru erea a inca 5 puncte

pe ordinea de zi si anume:
- Proiect de hotarare privind aprobarea noilor

indicatori tehnico-economici si a documentatiei Ia faza DALr
pentru obiectivul "Refacere sartereb de gabioane sat cozar punct
Coza, comuna Tulnici, judetul Vrancea"

- Proiect de hotarare privind aprobarea noilor
indicatori tehnico-economici si a docurmentatiei ,.Refacere



- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici si a documentatiei ra za proiect tehnic si
detalii de executie pentru obiectivul de investitie ,,Refacere podl
rrrtier din beton latforma amonte si 4val, refacere zid de

' sat coza, punct Rascau, comuna Turnici, judeturt

- Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al AT Tulnici, a constructiei cu
destinatie scoala cu clasere I-v[I sat Tulnici, cat si schimbarea
de destiatie in vederea demolarii

vrancea, Etapa If, incheiat intee
S.R.L.

In continuare are cuvantul d_l

materialele de pe ordinea de zi.

propunerea d-lui primar
unanimitate.
primar pentru a prezenta

La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnur primar
propune ca presedinte de sedinta pentru luna mai zotg pe
domnul consilier racob Danut, avand in vederea ca in ordine
alfabetica urmeaza dumnealui, propunere care fiind supusa la
vot a fost aprobata in unanimitate.

Pe marginea materialelor audiate se trece la discutii.
Domnul consilier Leustean vasile intreaba de ce suma

este mare la cheltuielile materiale la buldoexcavator?
Raspunde d-na contabil ca asigurarea casco este mare si

cu celelalte cheltuieli se aduna si nu este o suma atat de mare.
La punctul 7 de pe ordinea de zi domnul consilier

Dumitru Pavel este de parere ca trebuie sa se verifice terenul, si
daca sunt constructii, sa lase terenul liber de sarcini.

Domnul rapuru Daniel corneliu - pnesedinte al comisiei
de specialitate a consiliului local prezinta raportul de avizare al
proiectelor de hotarare prezentate la punctere rr 21 3, 4r g,r0rr1,

12,13r 14 si 15 de pe ordinea de zi.
Domnul Foric Fanica - presedinte ar comisiei de

specialitate a consiliului local prezinta raportul de avizare al



ffi:lh ff 
hotarare prezentate ra puncrele 5, 6, 7 si g pe

Nemaifiind arte discutii, d-r presedinte de sedinta, supune
la vot proiectul de hotarare prezentat care a fost aprobat si
devenite act ale organurui emiient, dupa cum urmeaza :

-Hotararea nr.35 din 24 aprilie 20lg- privinJ aprobarea
contului de executie al bugeturui local consolidat al comunei
Tulnici, judetul vrancea, la finele trimestrului I, anul 2019, pe
sectiunea de nctionare si sectiunea de dezvoltare - aprobata cu
13 voturi:

-Hotararea nr.36 din 24 aprilie 20rg privind aprobarea
utilizarii sumei de 4.217 mii lei din excedentui bugetului local al
comunei Tulnici, judetul vrancea, constituit in aiii precedenti,
pentru finantarea sectiunii de nctionare si sectiunea de
dezvoltare la capitorur : <<Transporturi si comunicatii >>

aprobata cu 13 voturi:
-Hotararea nr.37 din 24 aprilie 20rg privind aprobarea

bugetului local al comunei rulnici, luoetul vrancefl, p€ anut 20lg
-aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.3g din 24 aprilie 20lg privind aprobarea
bugetului de venituri proprii u.tioituti autofin atate, ar comunei
Tulnici, judetul vrancea, [e anul 2}L9-aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.39 din 24 aprilie 20rg privind alegerea
presedintelui de sedinta, pentru luna mai, urr,,i 20lg- aprobata
cu 13 voturi;

-Hotararea nr.40 din 24 aprilie 20lg privind revocarea
H.c.L.nr.S din 18 ianua rie 2019-p"ioino acordul de principiu in
vederea efectuarii unui schimb de teren in suprarutu i" +iel 

^pteren situat in T.40, p.ll35 inventariat in domeniul privat al
u.A.T. Tulnici, cu terenul propriet atea privata a domnului
Neculai Adrian, in suprafata de g97 mp i...n situta in T.40,
P.ll35-aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.41 din 24 aprilie 20lg privind rezilierea
contractului de concesiune nr.12 42 din 2+ apiilie 2000 privind
concesionarea terenului in sup rafata de 7.366 mp, situai in sat

Tulnici, comuna Tulnici, judetul vrancea- aprobaiu .,, 13 voturi;
-[rotararea nr.42 din 24 upriti. 20lg privind

dezmembrarea suprafetei de l0g2 mp ji' cei 95g7 .p t...o
proprietatea privata a u.A.T.c. Tulnici si intocmirea de carte

. nciara separata pe fiecare lot in parte-aprobata cu 12 voturi
(fara drept de vot Burdusa Vasile);

-Hotararea nr. 43 din 24 aprilie 20rg privind numirea
unui nou administrator ra s.c. serviciul de utilitati publice



sar pentru ca aceasta societate sa
poata nctiona-aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr.44 din 24 aprilie 20rg privind acordarea
unui spr in financiar, in cuatum de r.650 lei, catre scoara
Gimnaziala Ion Diaconu Tulnici in vederea achizitionarii de
echipament sportiv pentru echipa de rugby-tag -aprobata cu 13
voturi;

aprobarea
ttRefacere

ci, judetul

- Hotararea nr.47 din 24 apririe 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei la fazaproiect

refacere zid de conducere, sat
Tulnici, judetul Vrancea"-aprobata cu 13 voturi;

- Hotararea nr.48 din 24 apririe 2019 privind trecerea din
domeniul public in domeniul privat ar uAT Turnici, a

constructiei cu destinatie scoara cu crasere I-vIIr sat Tulnici, cat
si schimbarea de destinatie in vederea demorarii-aprobata cu 13

voturi:
- Hotararea nr. 49 din 24 aprilie 20rg privind

achizitionarea unor servicii de asistenta si ..p..r.rrtare juridica
necesare in vederea solutionarii diferendului privind executarea

contractului de lucrari nr.367g/2g.0g.20r2 avand ca obiect

"Reabilitare si extindere sistem de arimentare cu apa comuna

Diverse:
1) Domnur Baciu culita - ajutor de urgen ta - 2.500 rei;
2) Domnul Grobnicu Ion-scutirea de salubrizarF

aprobata;
3) Sbirciog ariuta-scutirea de sarub rtzare-aprobata;



4) Amariei ihaita - rot teren pentru constructie casa,
comisie pe teren pentru verificar. ,up.afata soricitata;

5) Lautaru Angela- rot teren pentru constructie c&Sr-

comisie pe teren pentru verificare srrnrnfnfq snrini+o+.

rezentul proces- verbal.


