
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 28.02.2017, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.39/22.02.2017 pentru data de 

28.02.2017, orele 10.00. 

În urma prezenței făcute de secretarul comunei s-a constatat că din cei 11 consilieri 

sunt prezenți 10, lipsind dl Dobrovici Matei, în consecință se îndeplinesc cerințele pentru 

constituirea ședinței. 

Ședința este deschisă de secretarul comunei, care prezintă procesul verbal al ședinței 

anterioare. Domnii consilieri sunt întrebați daca au observatii la continutul acestuia. 

Nefiind obiectii se supune la vot procesul verbal. Se aproba in unanimitate. 

Dl primar, Țăranu Octavian-Daniel, citește ordinea de zi, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2017. 

Se mai adaugă trei puncte pe ordinea de zi și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente 

investiției„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERS LOCAL IN COMUNA 

VULTURENI , JUDETUL BACAU”. 

2. Privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente 

investiției„Extindere si modernizarea retelei de alimentare cu energie a sistemului de 

iluminat public in comuna Vultureni, judeţul Bacău”. 

3. Privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției 

"Reabilitarea si modernizarea sistemului de  iluminat public in comuna Vultureni, judeţul 

Bacău”. 

În urma prezentării, se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

Se invită consilierii la dicuții. 

Dna consilier Arhip Lulușa face referire la punctul 1 spunând că din materialul 

prezentat taxele și impozitele sunt stabilite în limitele codului fiscal. În ce privește 

reabilitarea drumului, acesta este un proiect ambițios și ar dori să știe care drumuri sunt 

vizate. 

Dl primar Țăranu Octavian-Daniel  spune că drumurile supuse reabilitarii sunt: cel 

de la Lichitișeni de la SC Panda spre biserică până în centrul satului, respectiv 800 m. Al 

doilea drum este de la Țigănești de la intersecția cu DJ către biserică, al treilea este de la 

drumul județean către Godineștii de Sus, 1,600 km și încă 200 m de la DJ la biserica de la 

Godinești.  

 Dl consilier Lehăduș Dumitru este de acord cu proiectul privind taxele și impozitele 

locale și subliniază faptul că ar mai trebui completat cu piatră pe unele drumuri. 

Dl consilier Lucaci Constantin privind taxele locale, spune că unele s-au tăiat, nu ne 

afectează foarte mult. Cu celelalte puncte sunt de acord, este un avantaj pentru comună 

dacă se aprobă investiția privind drumul. 



La diverse adaugă faptul că s-a început o informare a cetățenilor despre obligația pe 

ca o au să își curețe șanțul din fața porții. Pentru locuințele fără proprietari se va interveni 

cu cei de la ajutorul social. 

Dna președinte de ședință întreabă daca se mai inscrie cineva la cuvant, nemaifiind 

solicitari se  supune la vot:  

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2017. 
Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente 

investiției„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERS LOCAL IN COMUNA 

VULTURENI , JUDETUL BACAU”. 
Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

 

3. Privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente 

investiției„Extindere si modernizarea retelei de alimentare cu energie a 

sistemului de iluminat public in comuna Vultureni, judeţul Bacău”. 

 
Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

 

4.  Privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției 

"Reabilitarea si modernizarea sistemului de  iluminat public in comuna 

Vultureni, judeţul Bacău”. 
Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”.  

 

Prezentul proces-verbal s-a incheiat într-un singur exemplar și va fi depus la dosarul 

cu lucrările ședinței Consiliului Local din data de 28.02.2017. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Lehăduș Tatiana                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 

 


