ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL TOCAL AI., COMUNEI

TULNICI
Nr.6582 din 05.12.2018

PROCES

VE RBAL

lncheiat, astazi, 05 decembrie 2018, i
extraordinara a Consiliului local al comunei Tulni
Vrancea convocatl prin Dispozifia primarului nr.

sedinta

judetul

din 01

decembrie 2018.

La sedin([ participi din totalul de 13 con
lipsind domnii Buture Ion si Foric Fanica.
La sedinta participa de drept d-l Aurel
comunei Tulnici si d-ma G5ini Valerica - secretarul

alesi, 11

primarul
c

$edinta fiind legal constituitl se decla
lucririle ei.
Domnul presedinte de sedinta, Burdusa
cuvantul si prezinta orrdinea de zi

uner.
deschise

asile are

:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea i
tehnico-economici si a documentatiei la faza D

icatorilor
I pentru

obiectivul de investitie ,,Refacere patru punti pietona sat Coza,
pnnct Coza, comuna 'Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Bofu-primar
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea in icatorilor
tehnico-economici si a documentatiei la faza D,A. I pentru
obiectivul de investitie ,,Refacere saltele de gabioarr sat Coza,
punct Coza comuna Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Bofu-primar
3.-Proiect de hotarare privind aprobarea iin icatorilor
tehnico-economici si a documentatiei la faza D I pentru
obiectivul de investitie ,,Refacere aparare mal, raul
tna, punct
Moise, comuna Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Bofu-primar
4.-Proiect de hotarare privind aprobarea iin icatorilor
tehnico-economici si a documentatiei la fazt D I pentru

obiectivul de investitie ,,Refacere erodare saltea ga
Lepsa, statie epurare' comuna Tulnici, judetul Vranc
Initiator : Aurel Bo{u-Primar
S.Proiect de hotarare privind aprobarea i
tehnico-economici si L documentatiei la fa'zt D
obiectivul de investitie ,,Refacere pod rutier din
platforma amonte si aval, refacere zid de conduce
punct Rascau, comuna Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Bo{u-Primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea
tehnico-economici si L documentatiei la faza D
obiectivut de investitie ,,Refacere pod rutier di
platforma amonte si aval, refacere zid de conduce
punct Rascau, comuna Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Bo{u-Primar
7.-Proiect de hotarare privind aprobarea i
tehnico-economici si a documentatiei la faza I)
obiectivul de investitie ,rRefacere 6 podete' sat
Streiu, comuna Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Bofu-Primar
8.-Proiect de hotarare privind modificarea
Hotararea Consiliului Local Tulnici, nr.57 din 2l

2018-privind actualizarea indicatorilor tehnic
aferenta obiectivului de investitii,,Modernizare

ne, sat

icatorilor
I pentru
beton
sat Coza,

icatorilor
pentru
beton
sat Coza,

icatorilor
pentru

, punct
lului din
ptembrie
onomici

muri

de

interes local, in comuna Tulnici, judetul Vrancea

Initiator : Aurel Bofu'Primar
Ordinea de zi, fiind supusa la vot a fost probata in
unanimitate.
In continuare are cuvantul d-l primar pentr
materialele de pe ordinea de zi.
Pe marginea materialelor audiate nu au fost
discutii.
Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sed
la vot proiectele de hotarare prezentate, fiecare in pa
fost aprobate si devenite acte ale organului emiten'
urmeaza :

a prezen
nregistra
ta, supun
, care a
dupa cu

-Hotararea nr.78 din 05 decembrie 2 8 privin
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a doc entatiei
faza DALI pentru obiectivul de investitie ,rRefacere patru pun
pietonale, sat Cozzt, punct Coza, comuna Tul ici, judet
Vrancea- aprobata cu 11 voturi;

-Ilotararea nr.79 din 05 decembrie privi
indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei

aproba
faza D

pentru obiectivul de investitie ,,Refacere saltele de ga
ne sat
judetul
punct
Coza,
Cozt comuna Tulnici,
Vrancea -a robata cu
11 voturi ;
-Hotararea nr. 80 din 05 decembrie 201 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a docu
tatiei la
faza DALI pentru obiectivul de investitie ,rRefacere a rare mal,
raul Putna, punct lVloise, comuna Tulnici, judetul Vranceaaprobata cu 11 voturi I
-flotararea nr.81 din 5 decembrie 201 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a docun tatiei la
feza DALI pentru obiectivul de investitie ,,Refa
erodare
saltea gabioane, sat Lepsa, statie epurare, comun Tulnici,
judetul Vrancea- aprobata cu 11 voturi;
-Hotararea nr.82 din 05 decembrie 201 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a docu
tatiei la
faza, DALI pentru obiectivul de investitie ,,Refacere
rutier
din beton - platforma amonte si aval, refacere zid de nducere,
sat Coza, punct Rascau, comuna Tulnici, judetul Vranceaaprobata cu 11 voturi;

-Hotararea

nr. 83 din 05 decembrie 2018 privind
tatiei la
rutier
nducere,

privind ntatiei la
e, sat

Lepsa, punct Streiu, comuna Tulnici, judetul Vra
cu LL voturi;

-aprobata

-Hotararea nr. 85 din 05 decembrie 2018 privind modificarea titlului din Hotararea Consiliului Loc: I Tulnici,
nr.57 din 21 septembrie 2018-privind actualtzarea in icatorilor
tehnico-economici aferenta obiectivului de
investitii
,rModernizare drumuri de interes local. in comun Tulnici,
judetul Vrancea -aprobata cu 11 voturi;
Diverse:
1) Doamna Grecu solicita ajutor urgen
pentru
inmormantarea tatalui Grecu Ion -aprobata 1.000 lei;
2) SC BURDUNEL SRL solicita concesiona
teren
aprobata cu dezmembrare;

Dat find faptul ca Primaria Tulnici
funciara in

de
aceea zona pe o suprafata de 9.(

carte
mp iar

numitul Burdusa Nelu solicita doar
viceprimara arata ca se impune o
consilierii fiind de acord.
Nemaifiind alte probleme, d-l pre$edinte
multumegte de participane gi declari inch
qedinfei.

Drept care s-a incheilat prezentul proces-
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lucrlrile

