
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TULNICI

Nr.5393 din 26.09.2019

Domnul presedinte
ordinea de zi z

Incheiat, astazir 26 septembrie 2llgrin sedinta ordinara
a consiliului rocal al comunei Turnici, judetur vrancea convocati
prin Dispozifia primarului nr.2l6 ain iO .epiembrie 2019.

La sedinfi participr din totarur oe is consilieri aresi, 13.
La sedinta participa de drept d-r Aurer Bo(u primarul

comunei Tulnici si d-na Grini valerica - secretarul comunei.

$edinta fiind legal constituiti se declari deschise
lucririle ei.

PROCES VE RBAL

de zi, d-na secretar
ce in prealabil a fost

sedinta din data 30
a fost aprobat in

de sedinta, are cuvantul si prezinta

Inainte de a se intra in ordinea
supune aprobarii domnilor consilieri, dupa
pus la dispozitie procesur verbal incheiat in
august 2019, care fiind supus la vot
unanimitate.

l.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
al comunei Tulnici, judetul Vrancea

Initiator : Botu Aurel- primar
2.Proiect de hotarare privind aregerea presedintelui de

sedinta pentru luna octombri e 2019
Initiator : Botu Aurel_ primar

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Reguramenturui

de organizare si functionare a consiliului local al comunei

Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Botu Aurel- primar

4.Proiect de hotarare privind modifica rea art.r ar [r.c.L.
nr.13 februarie 20lg privind alocarea din bugetul local al
comunei Tulnici, judetul Vrancea, a sumei Oe SI.OOO mii lei,
catre S.C.Utilitati publice Tulnici

Initiator : Botu Aurel_ primar



vind modificarea organigramei
ui de specialitate al primarului

a

Initiator : Botu Aurel_ primar
Domnul primar mai propune includer ea a inca unui

punct pe ordinea de zi si anume :

e privind aprobarea noilor
faza PT, pentru obiectivul de

Lepsa, comuna Tulnici, judetul ii:i"**19ane' 
statie epurare, sat

a cu propunerea d_lui primar
a in unanimitate.

tul d-l primar pentru a prezenta
materialele de pe ordinea de zi.

La punctur 2 de pe ordinea d,e zirdomnur presedinte de
sedinta propune ca pentru run: octombr ie 2019 presedinte de
sedinta sa fie 

.{o_mnur rapuru Danier corneliu, avand in vederea
ca in ordine alfabeticu ,,*.ra dumnealui.

Pe marginea materiareror audiate nu au fost inregistrate
discutii.

Domnul rapuru Daniel corneriu - presedinte ar comisiei
de specialitate a consiliului rocar prezinta raportur de avware tl
proiectului de hotarare prezentat Ia punctur I si 6 de pe ordinea
de zi.

Domnul rudorache vasile -presedinte aI comisiei de

consiliului local prezinta raportul de avizare ar

hotarare prezentate la puncteie 21 31 4, si 5 de pe

Nemaifiind arte probreme, d-r presedinte de sedinta,

supune la vot proiectele de hotarare piezentate care au fost
aprobate si devenite acte are orgurrurui emitent, dupa cum
urmeaza :

-Hotararea nr. g5 din 26 septembrie 20rg privind
rectificarea bugeturui rocar ar comunei Turnici, judetur vrancea_

aprobata cu 13 voturi ;

-Hotararea nr. g6 
-din 26 septembrie 20rg privind

rylivind alegerea presedintelui de sedinta pentru runa octombrie
2019 - aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr. g7

aprobarea Regulamentului

Consiliului local al comunei
cu 13 voturi ;

lin 26 septembrie 20lg privind
de organizare si functionare a

Tulnici, judetul Vrancea - aprobata



-Hotararea nr.Eg 
_din 26 septemb ne 20rg privind -

modificarea art.r al H.c.L. nr.13 februarie 201g privind
alocarea din bugetur rocar aI comunei Tulnici, judetul vrancea, a
sumei de 50'000 mii lei, catre S.C.Utilitati publice Tulnici-
aprobata cu 13 voturi ;

-Hotararea nr.g9 din 26 septembrie 20rg privind
modificarea organigramei si a statului de functii al aparaturui de
specialitate al primarului comunei Turnici, judetul vrancea_
aprobata cu 13 voturi;

-Hotararea nr-90 din 26 septembrie 20rg privind
aprobarea noilor indicatori tehn.
obiectivul de investitie,,Refacer
epurare, sat Lepsa, comuna Tul
cu 13 voturi.

Diverse
1) Bindar Fanel-scutirea de sarub rizare-aprobata;
2) Scoata Tulnici-solicitare fonduri - Tabara de vara,rcei

trei purcerusi"- aprobata cu suma de 1.000 lei;
3) Pinaev George -scutirea taxei de salubrizare-

neaprobata.
Nemaifiind alte probleme, d_l pregedinte de gedinfd

multumeqte de participare gi decrari irr.t ir. rucrrrile gedinfei.

Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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