
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 25.01.2017, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.14/18.01.2017 pentru data de 

25.01.2017, 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 decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 

din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul 

Bacău, aferente  lunilor noiembrie șu decembrie 2016.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2017-2018 în baza 

Avizului Conform acordat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău. 

3. Proiect de hotărâre privind aplicarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2017 

pentru beneficiarii de ajutor social, Legea 416/2001. 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Vultureni, județul Bacău cu Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Județului Bacău. 

5. Proiect de hotărâre privind  casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău”.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie 

privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al 

deşeurilor solide în judeţul Bacău” 

9. Proiect de hotărâre privind primirea orașului Onești în calitate de membru la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a 

Statutului acesteia. 

10. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 

2015 a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2016 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheierea exercițiului bugetar pe 

cele doua sectiuni la 31.12.2016. 

12. Diverse (Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali). 

 

În urma prezentării, se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

 

 

 

 



Se invită consilierii la dicuții. 

 Dl consilier Lehăduș Dumitru este de acord cu proiectele de pe ordinea de zi, 

afirmă că nu sunt probleme  de ridicat în special privind decontarea navetei profesorilor 

sau privind execuția bugetară. 

Dna consilier Boghian Alina-Maria este de acord proiectul privind asocierea 

comunei Vultureni la Crucea Roșie, este o idee foarte bună să venim în ajutorul celor 

nevoiași, cotizația fiind de 1500 lei pe an 

Dna consilier Merăuță Valeria privind punctul 1, spune că asta este legea, lunar 

trebuie aprobat decontul pentru transportul cadrelor didactice. Cu privire la rețeaua 

școlară, conform avizului dat de Inspectorat a rămas și școala de la Năzărioaia, astfel 

trebuie să ne gîndim și la ce cheltuieli implică acest lucru. Bugetul național prevede mai 

putini bani pentru față de anii trecuți. Se ia în calcul varianta angajării unui om în 

condițiile în care acesta să poată fi și plătit. Privind celelalte proiecte trebuiesc aprobate, 

facem parte din aceste asociații.  

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

solicitari se  supune la vot:  

 
1.  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, 

județul Bacău, aferente  lunilor noiembrie șu decembrie 2016.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2017-2018 în baza 

Avizului Conform acordat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

3. Proiect de hotărâre privind aplicarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2017 

pentru beneficiarii de ajutor social, Legea 416/2001.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Vultureni, județul Bacău cu Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Județului Bacău. 

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

5. Proiect de hotărâre privind  casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău”.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie 

privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al 

deşeurilor solide în judeţul Bacău”.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

9. Proiect de hotărâre privind primirea orașului Onești în calitate de membru la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a 

Statutului acesteia.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

10. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 

2015 a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2016.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 
 



11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheierea exercițiului bugetar pe 

cele doua sectiuni la 31.12.2016.  

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 25.01.2017. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Lehăduș Tatiana                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 

 

 

 

 

 


