ROMANIA.
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL A]L COMUNEI

TULNICI

Nr.318 din 18.01.2019

PROCES

VE RBAL

Incheiat, astazi, 18 TANUARTE 2019, in

sedinta

ordinara a consiliuluri local al comunei rulnici, judetul vrancea
convocati prin Dispozifia primarului nr.2 din din 1l ianuarie
2019.

La sedinfi parrticipi din totalul de 13 consilieri alesi, 11,
lipsind domnii: Buture Ion si Iacob Danut.
Inainte de a se intra in ordinea de zi, d-na secretar
snpune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fost
pus la dispozitie procesele verbale incheiate in sedintele din data
05.12.2018 si 18.12.2018, care fiind supuse la vot au fost
aprobate in unanimitarte.
La sedinta panticipa de drept d-l Aurel Bofu primarul
comunei Tulnici si d-na G5ini Valerica - secretarul cornunei.

$edinta
lucrlrile ei.

fiind legal constituiti se declari

deschise

Avand in vedere ca domnul presedinte de sedinta ales
Buture Ion, absenteazt se supune la vot alegerea ca presedinte de
sedinta pentru data de astazi a domnului Tapurru Daniel
Corneliu care a fost aprobata in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Tapuru corneliu are
cuvantul si prezinta ordinea de zi :
l.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
executie al bugetului local consolidat al comunei rulnici, judetul
Vrancea, la finele trimestrului IV, anul 2018, pe secl;iunea de
functionare si de dezvoltare
Initiator : Aurel Bofu-primar
2.-Proiect de hotarare privind acordul de prirncipiu in
vederea efectuarii unuri schimb de teren in suprafata de 4769 mp
teren in T.40, P.1135 inventariat in domeniul privat al U.A.T.

Tulnici, cu terenul proprietatea privata a domeniilor statului, in
suprafata de 897 mp teren situat in T.40, p.l135
Initiator : Aurel Bo{u-primar
3.-Proiect de hotarare privind aprobarea anularii
creantelor fiscale restante, mai mica de 40 lei, aflate in sold la
data de 31 decembrie 2018

Initiator : Aurel Bofu-primar
4.-Proiect de hotarare privind acordarea Diplomei de
Aur si a unui premiu in valare de 500 lei din bugetul local pe
anul 2019, cuplurilor tulnicene care implinesc in acest an, 50 de
ani de casatorie neintrerupta
Initiator : Aurel Bofu-primar

S.Proiect de hotarare privind aprobarea actului
aditional nr.l la indicatorii de performanta pentru serviciile
publice de salubrizare- anexa nr.6 la H.C.L. nr.ll din 23
ianuarie 2018 privind reorganizarea serviciului de salubrizare
din comuna Tulnici, in conformitate cu prevederile O.IJ.G.
nr.5612016, respectiv atribuirea directa
contractului de
^
delegare a serviciului de salubrizare- activitatea de colectare
separata si transportul separat al deseurilor similare provenite
din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii
colectate, separat, fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de
echipamente electrice si electrocasnice, baterii si acumulatoni ai

comunei Tulnici catre S.C. UTTLITATT PUBLICE TULNICT
S.R.L. cu asociat unic Unitatea Administrativ Teritoriala Tulnici
Initiator : Aurel Bo(u-primar
6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de
inmormantare in valoare de 500 lei din bugetul local pe 2019,
pentru persoanele- locuitori ai comunei Tulnici care vor deceda
in anul 2019
Initiator : Aurel Bofu-primar
7.-Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu
in valoare de 500 lei din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor
tulnicene care se vor casatori in acest an
Initiator : Aurel Bofu-primar
8.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna februarie 2019
Initiator : Aurel Bo{u-primar

hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al
compartimentului de Asistenta sociala organtzat la nivelul
9.-Proiect de

comunei Tulnici, judetul Vrancea

Initiator : Aurel Bofu-primar

l0.-Proiect de hotarare privind rezilierea prin acordul
partilor a contractului nr.462 din 01 februarie iotl privind
inchirierea terenului in suprafatade 1.200 -p, curti constructii,
situat in punctul cascada Putnei, proprietate publica al comunei
Tulnici, judetul Vrancea
Initiator : Aurel Bofu-primar
11.-Proiect de hotarare privind abrogarea H.rc.L.
nr.93/2018 privind aprobarea utilizarii sumei le ++ mii lei din
excedentul bugetului local al comunei rulnici, judetul vranLcea,
constituit in anii precedenti, pentru finantarea sectiunii de
functionare in vederea achitarii contributiilor datorate pentru
salariile aferente lunii noiembrie
Initiator : Aurel Bo(u-primar
l2.-Proiect dle hotarare privind modificarea art.l din
H.C.L. nr.6612018 privind aprobarea utilizarii sumei de 27g163
mii lei din excedentul bugetului local al comunei Tulnici, judletul
vrancea, constituit in anii precedenti, pentru finantarea sectiunii
de dezvoltare, la capitolul 6l - ,,ordine publica si Siguranta
Nationala"
Initiator : Aurel Bofu-primar
l3.-Proiect de hotarare privind modificarea art.l din
H.C.L. nr.6712018 prilvind aprobarea utilizarii sumei de 190,20
mii lei din excedentul bugetului local al comunei rulnici, judetul
Vrancea, constituit in anii precedenti, pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare, la capitolul 6l- ,rOrdine publica si
Siguranta Nation ala".
Initiator : Aurel Bo{u-primar

Domnul primar mai propune includerea
puncte pe ordinea de zi si anume

r

inca

dloua

:

-Proiect de hotarare privind aprobarea contului

de

executie al bugetului local consolidat al comunei Tulnici, judetul
Vrancea, pe anul 2018, pe sectiunea de functionare si sectiunea
de dezvoltare

-Proiect de hotarare privind aprobarea solicittarii

scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare
a Creditelor pentru rntreprinderi Mici si Mijlocii-S.A., plata
comisionului de garantare si valoarea proiectului integrat
finantat prin Masura/Submasura 4/68 - Dezvoltarea SatelorGal tara Vrancei, al comunei Tulnici
ordinea de Zfl, impreuna cu propunerea d-lui primar
fiind supuse la vot au 1[ost aprobate in unanimitate.
In continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezenta
materialele de pe ordin ea de zi.

Pe marginea rnLaterialelor audiate se trece la discutii.
La punctul 6 de pe ordinea de zi, domnul Leustean vasile
este de parere c^ Lr trebui stabilite niste criterii pentru situatii
speciale sa se poata stabili sume mai mari.
Domnul Biznd Valentin este parere ca la cazurile speciale

sa se intocmeasca anchete sociale, in urma carora sa

se

stabileasca suma.

Domnul fapuru corneliu membru al comisiei de
specialitate a consiliului local prezinta raportul de avizare al
proiectele de hotarare prezentate la punctele l, 3, 4) 617 r 14 si 15
de pe ordinea de zi.
Domnul Foric lF anica- presedintele comisiei de specialitate
a consiliului local prezinta raportul de avizare al proiectelor de
hotarare prezentate la punctele 2, Sr 8, 9, 10, 11, 12, 13 de pe
ordinea de zi.
Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta, supune
la vot proiectele de hotarare prezentate, fiecare in parte, care au
fost aprobate si devenite acte ale organului emitent, dupa cum
urmeaza :
-Hotatarea nr.3 din 18 ianuarie 2019 privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru sedinta din data de 1g ianuarie
2Ol9-aprobata cu 11 voturi;
-Hotararea nr.4 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea
contului de executie al bugetului local consolidat al comunei
Tulnici, judetul Vrancea, la finele trimestrului IV, anul 201g, pe
sectiunea de functionare si de dezvoltare - aprobata cu llvoturi;
-Hotararea nr.S din 18 ianuarie 20lg privind acordul de
principiu in vederea efectuarii unui schimb de teren in suprafata
de 4769 mp teren in T.40, P.1135 inventariat in domeniul privat
al U.A.T. Tulnici, cu terenul proprietatea privata a domeniilor
statului, in suprafata de 897 mp teren situat in T.40, p.ll35aprobata cu 11 voturi;

-Hotararea nr.6

din 18 ianuarie 20lg din privind

aprobarea anularii creantelor fiscale restante, mai mica de 40 lei,
aflate in sold la data de 31 decembrie 2018 - aprobata cu ll

voturi

;

-Hotararea nr.7 din 18 ianuarie 2019 privind acordarea
Diplomei de Aur si a unui premiu in valare de 500 lei din bugetul
local pe anul 2019, cuplurilor tulnicene care implinesc in acest
an, 50 de ani de casatorie neintrerupta - aprobata cu 11 voturi;
-Hotararea nr. 8 din 18 ianuarie 2019 privind - aprobarea
actului aditional nr.l la indicatorii de performanta pentru
serviciile publice de salubrizare- anexa nr.6 la H.C.L. nr.ll din

23 ianuarie 2018 privind reorganizarea serviciului

de

salubrizare din comuna Tulnici, in conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.56/2016, respectiv atribuirea directa a contractului de
delegare a serviciului de salubrizare- activitatea de colectare
separata si transportul separat al deseurilor similare provenite
din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii
colectate, separat, fzra a aduce atingerea fluxului de deseuri de
echipamente electrice si electrocasnice, baterii si acumulatori ai
comunei Tulnici catre S.C. UTTLTTATI PUBLICE TULNICI
S.R.L. cu asociat unic Unitatea Administrativ Teritoriala Tulnici
- aprobata cu 11 voturi;
-Hotararea nr. 9 din 18 ianuarie 2019 privind acordarea
unui ajutor de inmormantare in varoare de 500 lei din bugetul
local pe 2019r pentru persoanele- locuitori ai comunei rulnici
care vor deceda in anul 20lg - aprobata cu ll voturi;
-Hotararea nr.10 din 18 ianuarie 20lg privind
acordarea unui premiu in valoare de 500 lei din bugetul local pe
anul 2019, cuplurilor tulnicene care se vor casatori in acest an
aprobata cu 11 voturi;
-Hotararea nr. 11 din 18 ianuarie 2019 privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru luna februari e 2019 -aprobata cu
1l voturi;
-Hotararea nr.l2 din 18 ianuarie 201g privind aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare al
compartimentului de Asistenta sociala organtzat la nivelul
comunei rulnici, judetul vrancea- aprobata cu 11 voturi;
-Hotararea nr.13 din 18 ianuarie 2018 privind rezilierea
prin acordul partilor a contractului nr.462 din 01 februari e 2017

privind inchirierea terenului in suprafatade 1.200 rp, curti
constructii, situat in punctul cascada Putnei, proprietate publica
al comunei rulnici, judetul vrancea- aprobata cu 1l voturi;

-Hotararea nr.14 din 18 ianuarie 201g privind
abrogarea H.c.L. nr.9312018 privind aprobarea utilizarii sumei
de 44 mii 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
l1 voturi;
-Hotararea nr.15 din 18 ianuarie 20lg privind
modificarea art.l din H.C.L. nr.66/2018 privind aprobarea
utilizarii sumei de 278163 mii lei din excedentul bugetului local al
comunei Tulnici, judetul Vrancea, constituit in anii precedenti,

la capitolul 6l
,,ordine Publica si siguranta Nationala" -aprobata cu ll voturi;
-Hotararea nr.16 din 18 ianuarie 20lg privind
modificarea art.l din H.c.L. nr.67l20r} privind aprobarea

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare,

utilizarii sumei de 190'20 mii lei din excedentul bugetului local al
comunei rulnici, judetul vrancea, constituit in anii precedenti,
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, la capitolul 61,,Ordine Publica si Siguranta Nationala"- aprobata cu 1l voturi;
-Hotararea nr.l7 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea
contului de executie al bugetului local consolidat al comunei
Tulnici, judetul Vrancea, pe anul 2018, pe sectiunea de
functionare si sectiunea de dezvortare - aprobatrcu 11 voturi;
-Hotararea nr.18 din 18 ianuarie 20lg privind aprobarea
solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de
Garantare a creditenor pentru rntreprinderi Mici si Mijlociis.A., plata comisionului de garantare si valoarea proieltului
integrat finantat prin Masura/Submasura 4/68 - D.rooltarea
Satelor- Gal tara Vrancei, al comunei Tulnici - aprobata cu 11
voturi;
Nemaifiind alte probleme, d-l pregedinte de gedinfi
multumegte de participare qi declari inchise lucririle gedin{ei.
Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbar.
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