ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONISILIUL LOCAL AL COMUNI]I

TULNICI

Nr.3654 din 30.06.2019

PROCES VERBAT

Incheiat, astazi,30 iunie 20119, in sedinta ordlinara a Consiliului
local al comunei Tulnici, judetul Vrancea convocatl prin lDispozifia
primarrului nr. ll 4 din 24 iunie 2019.

La sedinfr participr din totalul de 13 consiilieri, lz.

a sedinta participa de drept d-l Aurel Bofu primarul comunei Tulnici si dna Girini Valerica - secretarul comunei.
$edinta fiind legal constituit[ se declari deschise lucrlrile ei.
Inainte de a se intra in ordinea de zi, d-na secretar supune

aprobarii domnilor-consilieri, dupa rce in prealabil a fost pus la dispozitie
procersul verbal incheiat in sedinta din data de 29 mai )Otg, care fiind
supus la vot a fost aprobat in unanimLitate.
Domnul presedinte de sedinta, Ionascu Iulian are cuvantul si
ta
prezin ordinea de zi :
l.Proiect de hotarare prirrind aprobarea Regulamentului de
acordare a jutoarelor de urgenta, farmiliilor sau perso"o.l,o. singure aflate
in situatii deosebite, stabilite prin Iltotararea Consiliului Locai conforrn
art.4l din Hotararea Guvernului nr
metodlologice de aplicare a preveder
mininr garantat, cu modificarile si co,
Initiator : Botu Aurel- prir
2.Proiect de hotarare priviind constatarea incetarii de drept, a
mandratului domnului Foric Fanica, consilier in cadrul Consiliultui Local al
comunei Tulnici, judetul Vrancea
Initiator: Botu Aurel- primar
3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna iulie 2019
Initiator : Botu Aurel- prinnar
4.Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicat$ri
tehnico-economici la faza P.T. si Autorizatie bonstruire pentru obiectivul
de investitie < Refacere pod din lemn, sat Lepsa, Funct Albu vasifle,
comuna Tulnici, judetul Vrancea
Initiator: Botu Aurel_ primar
S.Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatgri
nomici la faza pr si Autorizatie de construire pentru
ro-eco
tehnic
>>

obiectivul de investitie < Refacere pod rutier din beton- platforma amonte
si aval, construire zid, de conducerre, sat coza, punct Rascau, comuna
Tulniici, judetul Vrancea
Initiator : Botu Aurel- primar
6.Diverse

Domnul primar mai propune includerea
ordinea de zi si anume :
Proiect de hotarare privin(
econormici pentru obiectivul de inve
in satul Coza, comuna Tulnici, judet

inca cincri puncte pe

a

noilor indicatori tehnicotruire si dotare- g.uO
e'- - inliu,

Proiect de hotarare privi
econormici pentru obiectivul de in.,
incinl;a scolii gimnaziale I-VIII Coza,,
Proiect de hotarare privim

cuantum de 2.000 lei catre parohi
Tulnici, in vederea acoperirii uno
cimitirului satesc
Proiect de hotarare pr

decembrie 2008- privind concesion
se afla amplasata constructia, Oficiult

H.C.L. nr"66 din

16

de 54 mp teren pe cflre

i
Proiect de hotarare privind rezilierea prin acordul partilorf a
contrilctului de inchiriere, nr.5213 din 04.11.2015 privind inchirierea unei
suprafete de 15 mp teren, situat in sat Tulnici, --unu Tulnici, judetul
Vrancea, in vederea amplasarii unui chiosc
ordinea de zi impreuna cu propunerea d-lui primar fiind supuse
la vot au fost aprobate in unanimitatr.
In continuare are cuvantul d-l pnmar pentru a prezenta
materialele de pe ordinea de zi.
La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnur primar propune ca
presedinte de sedinta pentru luna iulie 20lg pe domnull consilier Leustean
Vasile , avand in vederea ca in ordine alfabetica urmeaza dumneal[ri,
propunere care fiind supusa la vot a fost aprobata in uLnanimitate.
Pe marginea materialelor audiate nu uo fost inregistrate discutii.
Domnul rapuru Daniel corneliu- membru al comisiei de
specialitate a consitiului local prezinta raportul de avflzare al proiectelor
de hotarare prezentate la punctele 1,41 5,6, 7 ,i g de p,e ordine i de zi.
Domnul Iacob Danut- membru ar comisiei de specialitate a
consiliiului local prezinta rapoartele de avizare al proiectelo, d. hotu.u."
prezentat Ia punctele

21 31

9 si

l0

de pe ordinea de zi.

Nemaifiind alte discutii, d-l presedinte de sedinta, supune Ia rlot
proiectele de hotarare prezentate care au fost aprobate si devenite a4te
ale organului emitent, dupa cum urmeaza :
-Hotararea nr.60 din 30 iunie 20lg privind srtabilirea situatiil[r
deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta, dlin bugetul local al
u.A.T" Tulnici, precum si cuantumul maxi- uiu"..tora- aprobata cu 12
voturi:;

-Hotararea nr.6r din 30 iunie 20rg privind alegerea presedintelui
de sediinta pentru luna iulie 20lg - aprobat a cu l2voturri:

-Hotararea nr.62 din 30 iun.ie 20lg privind constatarea incetarii de
drept, a mandatului domnului Forir: Fanica, consilier in cadrul Consiliului
Locarl al comunei rulnici, judetul vrancea- aprobata cu 12 voturil
-Hotararea nr.63 din 30 iunie ZOTg privinLd aprobarea noilor
fazaL p.T. si Autorizatiie construire pentru
indic
ere pod din lemn, sat Lepsa, punct Albu
obier
Vasif
Vrancea >>-aprobat a cu l2voturri;
-Hotararea nr.64 din 30 iunie zoig privind aprobarea noilor
indicatori tehnico-economici la faza PT si Autori:natie de construire
pentru obiectivul de investitie < Refacere pod rutier dlin beton- platforma
amonte si ava
zid de condricere, sat coza, punct Rascau,
comuna Tulnic
ncea_ aprobata cu l2voturi;
-Hotara
30 iunie 20rg privind rezilierea prin acordur
partilor, a
de inchiriiere, o..szts din 04il.;0r- frivind
inchirierea
e de 15 mp teren, situat in sat Turnici, comuna
Tulniici, jud
in vederea amplasarii unui ,chiosc _aprobata cu
12 voturi;
-Hotararea nr.66 din 30 imnie 20lg privin<I aprobarea noilor
indic:
..""x#i'n":x::;ifflT"iii",,1f",lffi?"+.'Hff;:

r
ra
o
d
aprol

turi;

-Hotararea nt.67 din 30 iunier 20lg privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie,,Amenajare grup sanitar
in incinta scolii gimnaziale r-vlrl coza, comuna Tulnrici, judetul vrancea
-aprcrbata cu 12 voturil
-Hotararea nr.68 din 30 iunie 20rg privind revocare H.c.L. nr.66
din 1t5 decembrie 2008- privind concesionu".u ,up.afetei de 54 mp teren
pe care se afla amplasata constructiia, Oficiul Posial lfulnici-aprobata cu
12 votturi;

1)

-Hotararea nr.69 din 30 iunie 20lg privind privind acordarea
unui sprijin financiar in cuantum oe z.ooo-lei catre parohia
Gresu , din satur Gresu, comuna Turnici, inL vederea acoferirii
unor cheltuieli legate dte imprejmuirea cimitirului satescaprobata cu 12 voturi:
Diverse:
eaProbatal
Probata;
probata;
na- scutirea de salubrizare_sa faca

2)

3)
4)
5)

dovada cu certificat de deces;
6) Nicoara vasile- scutirea de sarubrizare-neaprobatal
7) Stanciu costica - ajutor urgenta -aprobata-2.000 tei;
8) Preda Ana Maria roc pentru constructie casa - sa se faca
verificari pentru teren disponibil;
9) Diaconu.
roc pentru constructie casa- sa se faca

-

verlllcart;
10)

Lica

Amariei Danuta- roc pentru constructie casa- sa se

vertltcart;
11) Dirlea Toadera -ajutor urgenta -aprobata -r.500lei:

faca

12) Marian Nicuta - concesionare teren-neaprobata- t(renuL nu se

afla in proprietatea UAT Tulnici;
Nemaifiind alte probleme, d-l pregedinte de gedinfi
Itumeqte de participare gi declarp inchise lucr[rile gedin{ei.
Drept care s-a incheiat prezqntul proces-verbal.
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