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VIi RBAL
rncheiat, astazi, 07 Ar 20tg, in sedinta de indata a
Consiliului local al comunei T'ulnici, judetul vrancea convocatd
prin Dispozifia primarurui nr.x60 oin ilz mai20r9.
La sedinfi participi din totalurl de 13 consilieri alesi, 12
Iipsind domnul Buture Ion.
La sedinta participa de drept d-l Aurel Bofu primarur
comunei

v

, arile
rucr

rulnici si d-na Giinr vatericar - secretarul comunei.
edinta fiind regal constituiti se declarr deschise
er.

Inainte de a se intra in ordinea de zi, d-na secretar
supune aprobarii domnilor consilieri, dupa ce in prealabil a fost
pus la dispozitie procesul verbal inchejiajin sedinta din d,ata 24
aprilie 2019, care fiind supus la vot fost aprobat in

^
unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta, Iarcob Danut are cuvantul si
prezinta ordinea de zi :
l'Proiect de hotarare pnivind stabilirea datei la care va fi
sarbatorita << ziua comunei Tulnici > , in anul z0lg
Initiator : Botu Aurel_ primar
2.Proiect de hotarare privind aLprobarea utilizarii sumei
de 50.000 lei din excedentul bugetului iocal al comunei rulnici,

judetul vrancea, constituit la finele anului 201g, in vederea
acoperirii cheltuielilor privind organizarea sarbatorii << ziua
comunei Tulnici >.

Initiator : Botu Aurel_ primar
3'Proiect de hotarare privind rr:ctificarea bugetului local
af comunei Tulnici, judetul Vrancea, in anul Z0lg
Initiator : Botu Aurel_ primar

ordinea de zi, fiind supusa la vot a fost aprobata in
unanimitate.

In continuare are cul'antul d-l primar pentru a prezenta
materialele de pe ordinea de izi.
Pe marginea materialelor audiate nu au fost inregistrate
discutii.
Nemaifiind alte probleme, d-l presedinte de sedinta,
supune la vot proiectul de hotarare prezentat care L fost
aprobat si devenite act ale organului emitent, dupa cum
urmeaza

:

-Hotararea nr.50 din 07 mai 2019 privind stabilirea datei
la care va fi sarbatorita << Ziun comunei Tulnici ) , in anul 2019
- aprobata cu 12 voturi;
-Hotararea nr.51 din 07 mai 2019 privind aprobarea
utilizarii sumei de 50.000 leii din excedentul] bugetului local al

sarbatorii

<<

Ziua comunei Tulnici

>>

- aprobat{ cu 12 voturi;

2Ol9-aprobata cu 12 voturi;
Nemaifiind alte probleme, d-l pregedlnte de gedin{I
multumegte de participare qi declarl inchise l{cririle qedinfei.
Drept care s-a incheiat prezentul propes- verbal.

