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Sedinta ordinara a Consiliului Local Vultureni a fost convocata in conformitate cu 

prevederile art. 39, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 modificata si 

completata și prin dispozitia primarului nr.88 din 22.04.2016. 

Sedinta ordinara a Consiliului Local Vultureni este legal constituită, fiind prezenti 6 

consilieri locali. 

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

anterioare. Domnii consilier sunt întrebați daca au observatii la continutul acestuia. Nefiind 

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

În continuare se dă citire ordinii de zi, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului 

de specialitate al primarului comunei  Vultureni. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Modelului de contract pentru agenții 

economici și instituțiile publice și decontarea de către ADIS Bacău, la tariful unic 

de 317,73 de lei / tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din 

mediul rural cât și din mediul urban, în perioada de tranziție  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și 

taxei pentru teren, clădiri și mijloace de transport.  

4. Diverse. 

In conditiile art.43 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, se 

propune Consiliului Local aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Se propune alegerea unui nou președinte de ședință, dl Lucaci Constantin propune pe dna 

consilier Lehăduș Tatiana. Se aprobă în unanimitate. 

Se dau citire materialelor. 

Discuții: 

 Dl consilier Lucaci Constantin spune că este de acord cu punctul 1 de pe ordinea de zi, iși 

exprimă neclaritatea cu privire la modelul de contract de la punctul 2 și sumele ce reies din cele 

solicitate de ADIS. 

 Dl consilier Valeriu Corodeanu iși exprimă acordul asupra proiectului privind statul de 

funcții și organigrama, iar la diverse iși exprimă nemulțumirea cu privire la acțiunile romilor care 

s-au instalat  la Țigănești și anume aceștia strică culturile oamenilor prin faptul că iși lasă 

animalele libere, sunt legați ilegal la iluminatul public și alte diverse acțiuni. 

 Dl consilier Lehăduș Dumitru spune că nu este de acord cu pct. 2, solicită ca un 

reprezentant ADIS să vină personal să explice situația. 

Dna consilier Lehăduș Tatiana este de acord cu punctele 1 și 3 de pe ordinea de zi, și 

dorește să ureze un Paște fericit celor prezenți. 

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

solicitari se  supun la vot proiectele de pe ordinea de zi. 

Se respinge in unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea Modelului de contract 

pentru agenții economici și instituțiile publice și decontarea de către ADIS Bacău, la tariful unic 

de 317,73 de lei / tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din mediul rural 

cât și din mediul urban, în perioada de tranziție.  

Se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele proiecte: 

 



 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului 

de specialitate al primarului comunei  Vultureni. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și 

taxei pentru teren, clădiri și mijloace de transport.  

 

 

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

lucrările ședinței Consiliului Local din data de 28.04.2016. 

 

 

Președinte de ședință, 

 Lehăduș Tatiana                         Contrasemnează, 

                   Secretar, 

Roșca Mădălina 

 

 
 


