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PROCES

VE RBAL

Incheiat, asttzir 14 fQbruarie 2019, in sedinta de indata a
Consiliului local al comunei flulnici, judetul Vrancea convocatl
prin Dispozi{ia primarului nr,,ll2 din din 13 februarie20lg.
La sedinfr participn $in totalul de 13 consilieri alesi, 11,
lipsind domnii Foric Fanica si Tapuru Corneliu l)aniel.

Domnul primar Bo{u Aurel nu participa

la aceasta

sedinta deoarece se afla in concediul medical.

$edinta fiind legal constituiti se declarl deschise
lucririle ei.
Domnul presedinte de sedinta, Ciuta Valerica are
cuvantul si prezinta ordinea {e zi :
l.Proiect de hotararQ privind aprobarea acordului de
parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala
de Apa Siret si UAT comuna fulnici
Initiator : Ionascu C[ementin Iulian- viceprimar
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de
teren intre U.A.T. comuna Tulnici si domnul Nicolau Adrian
Initiator : Ionascu C[ementin lulian- viceprimar
Ordinea de zi, fiind supusa la vot a fost aprobata in
unanimitate.

In

continuare are quvantul d-l viceprimar pentru

a

ea de zi.

r audiate se trece la discutii.
dinea de zi, domnul Leustean
Vasile, are banuieli in ce priyeste pretul deoarece diferenta este
destul de mare.
Domnul Buture ron drata cL este vorba de un teren din
domeniul privat si mai tarziu)s-ar putea sa fie tras la raspundere
consiliul local ca este difererfta mare de pret si suprafata si va
vota impotriva.

Domnul Btznd valentin arata ca nu trebuia prinsa
asfaltarea in aceeil zon

.

Domnul Dumitru Pavel arata ca s-a prins si

acea

portiune pentru a indeplini conditiile de punctaj.
Domnul Btznil - intreaba cu ce ne ajuta pe noi aceea
hidrocentrala?
Domnul viceprimar trata cL pentru L se obtine
finantarea trebuiau respectate anumite criterii/conditii.Trebuia
sa se obtina un anumit punctaj in functie de obiectiv. S-a trecut
scoala, gradinita, service.Mai trebuiau cateva puncte si chiar am
crezut necesar sa se faca asfalt si pana ra aceea hidrocentrala,
astfel s-au indeplinit conditiile privind punctajul.
conform art.45 alin.3 din Legea nr.2ls/2001 privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, unde se prevede ca hotararile privind
patrimoniu se aproba cu votul a doua treimi din numarul
consilierilor alesi, proiectul de hotarare privind schimbul de
teren dintre UAT Tulnici si Nicolau Adrian nu indeplineste

conditiile pentru a deveni hotarare.
Domnul Agurida Ion- membru al comisiei de specialitate
a consiliului local prezinta raportul de avizare al proiectului de
hotarare prezenttt la punctul2 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
ufmeaza :
-Hotararea nr.19 din 14 februarie 2019 privind aprobarea
acordului de parteneriat privind colaborarea dintre
Administratia Bazinala de Apa Siret si UAT comuna Tulnici
aprobata cu ll voturi;
La punctul2 de pe ordinea d,e zi a fost impotriva domnul
Buture Ion si doua abtineri domnul Leustean Vasile si doamna
Bulimej Rodica, astfel nu a devenit hotarare.
Nemaifiind alte probleme, d-l pregedinte de gedinfi
multumegte de participare gi declarl inchise lucririle gedinfei.
Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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