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ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL A"6MUNEI

TULNICI

Nr.4168 din29.07.2019

PROCES

VE RBAT

Inainte de a se intra i

l.proiect de hotarare privind validarea m
- andatului de
consilier, in cadrul Consiliului local Tulnici, a domnului
Tudorache Vasile

Initiator : Botu Aurel_ primar
2.proiect de hotarare privind
executie ar bugeturui local consoridat ar

vrancea, Ia hnele trim..tiurui

rr, anu

contului

de

nici, judetul

e sectiunea

functionare si sectiunea dezvottare
Initiator : Botu Aurel- primar
3.proiect de hotarare privind rectificarea bugetului rocar
aI comunei Tulnici, judetui V"un..u
Initiator : Botu Aurel_ primar
are. privind aprobarea planului de
actiun
acordate la nivelul comunei
ciale
so
._
ea, rn anul 2019
Tulnic

S.-proiect de hotarare privind aregerea presedinterui de
sedinta pentru luna august 20lg
fnitiator : Botu Aurel- primar
6.-Proiect de hotarare privind acordur prealabil pentru

participarea la programul "Programul privind instalarea de
sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la
reteaua de distributie a energiei electrice,,
fnitiator : Botu Aurel- primar
7.-proiect de hotarar.e p.i'irra imputernicirea domnurui
etul vrancea sa voteze
Bofu Aurel-primarur comunei Turnici,' jud
u
in cadrur Adunarii Generare u ASOCIATTEI DE

DEZYOLTARE INTERCOMUNITARA

..VRANCEA

cuRATA" atunci cand se vor discuta si aproba modalitat'e de

plata (tarif sau-prata) pentru deseurile corectate de la populatie si
agentii economici.
Initiator : Botu Aurel- primar
ordinea de zi, fiind .upuru Ia vot a fost aprobata in
unanimitate.
rn continuare are cuvantul d-l primar pentru a prezenta
materialele de pe ordinea de zi.
La punctur I de pe ordinea de zircare a fost aprobat cu
unanimitate de voturi domnur Tudorache vasile in fata
membrilor consilului rocal Tulnici, oepune juramantul de
credinta.
La punctur 5 de pe ordinea de zi,domnul presedinte de
sedinta propune ca pentru runa u,rgori 20lg presedinte de
sedinta sa fie domnur Marian Mitica, avand in vederea ca in
ordine alfabetica urmeza dumnealui.
Pe marginea materialeror audiate nu au fost inregistrate
discutii.
Domnul Tapuru Daniel corneriu - presedinte ar comisiei
de specialitate a consiliului local prezinta raportul de avtzare al
proiectelor de hotarare prezentate la punctere z si 3 de pe
ordinea de zi.

Domnul Dumitru

pavel

secretar

ar comisiei

de

specialitate a consiliului rocal (in ripsa presedinterui de comisie)
prezinta raportul de avizare ar proiecteL o. hotarare prezentate
la punctele l, 4r Sr 6 si 7 de pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte probreme, d-r presedinte de sedinta,
supune la vot proiectele de hotarare piezentate care au fost
aprobate si devenite acte ale orgurr,rr,ri emitent, dupa cum
urmeaza :

-Hotararea nr. 72 din 29 iulie 20rg privind validarea
mandaturui de cons'ier, in cadrur cons'iului rocal Tulnici, a
domnului Tudorache vas'e - aprobata cu [2 voturi ;
-Hotararea nr. 73 dil 29 iurie )oig privind aprobarea
contului de executie aI bugetului rocal consoridat aI comunei
Tulnici, judetul vrancea, Ia-finele trimestrurui II, anur iots, p"
functionare si sectiunea o.rto Lr.-up"obara cu 13

;::flrlt"

-Hotararea nr.74 din 29 iulie 20lg privind rectificarea
bugetului local al comunei Tulnici, judetul Vrancea_aprobata cu
13 voturi ;
-Hotararea nr.75 din 29 iurie 20lg privind aprobarea
Planului de actiune privind serviciile sociale acordate L nivelul
Tulnici' judetul vrancea, in anu | 2lre-aprouuiu cu 13

;:illl;t

-Hotararea nr.76 din 29 iurie 20lg privind aregerea
de sedinta pentru luna uugurt 2lti-apr;; cu t3

#;:lt"telui

-Hotararea nr. 77 din 29 iurie 20rg privind acordur
og"u-ur .,p.ogramur privind
p.
prealabil pentru participarea
_ra
instalarea de sisieme iotovortaice fi.otiu go odari'e tzorate
neracordate Ia reteaua de distributie a e :rgiei erectriceaprobata cu 13 voturi;
-Hotararea nr. 7g din 29 iulie 20lg privind
imputernicirea domnurui Bofu Aurer-prim""r,t comunei Turnici,
judetul vrancea sa voteze in cad.ul Aduoa.ii Generale a
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE TXiENCOMUNITARA
"VRANCEA cuRATA" atunci cand se vor discuta si aproba
modalitatile de prata (tarif sau plata) pentru deseur'e corectate
u
de la populatie si ageniii..onomici-apronut cu 13 voturi;
Diverse :
-societatea pentru carte si dezvoltare rurara ,,Ion Baciurrsponsorizare- aprobata -3.000 lei.
Nemaifiind alte probleme, d-l pregedinte de pedinfl
multumeqte de participare gi declari i r.[ir. rucrrr'e qedinfei.
Drept care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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