
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 25.08.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.187/19.08.2016 pentru data de 

28.08.2016, 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 rectificarea bugetului pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vultureni; 

3. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri din comuna 

Vultureni, județul Bacău, în vederea desemnării a unui reprezentant ai acestora în 

Comisia Locală de Fond Funciar Vultureni. 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea modificării şi completării statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău; 

5. Proiect de Hotarare privind privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de 

gestiune a activităţii de administrare a  Celulei II din cadrul depozitului conform de 

deşeuri realizat prin Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în 

Judeţul Bacău”; 

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de 

administrare a celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu; 

7. Proiect de Hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de 

eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a depozitului judeţean de deşeuri conform 

Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul 

Bacău; 

8. Proiect de Hotarare privind modificarea şi completarea statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău; 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea locuinței de serviciu de la Centru de Sănătate 

comuna Vultureni, județul Bacău. 

La acestea se mai adaugă Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de 

contract prestări servicii pentru agenții economici și instituții publice. 

În urma prezentării ordinii de zi,  dl Lehăduș Dumitru, președinte de ședință, supune 

ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

Dl președinte de ședință invită consilierii la dicuții. 

Dl primar Țăranu Octavian-Daniel ia cuvântul și spune că legat de ADIB, ADIS 

sunt niste chestiuni la care noi nu putem interveni, trebuie să ne conformam, asa este 

legea. La punctul 1 privind bugetul suma este prea mică sa mai discutăm legat de ea, 

pentru spațiul de închiriat la nivelul comunei Vultureni au apărut două persoane, o 

domnișoară care lucrează la APIA Vultureni, este de loc din Targu Ocna și o domnisoara 



agent la postul de poliție Vltureni si s-a venit cu propunerea să locuiască in locuința de 

serviciu la Centrul de sanatate. Spațiul este mic dar suficient, se va încheia un contract de 

inchiriere, se va plati lunar o chirie. Centrul  are două consumatoare, parter și etaj, un 

lucru bun, astfel nu vor apărea discuții pe această temă. 

Dna consilier Arhip Lulușa ia cuvântul și spune că i s-a părut foarte interesant la 

punctul 8 privind proiectul cu apă și apă uzată, mai ales că este o problemă la nivel 

mondial, să ne implicăm pentru că este foarte interesant. La celelalte puncte au contracte 

cadru, o echipă de juriști care au lucrat la ele, la buget rectificarea este nesemnificativă să 

avem ce discuta. 

Dl consilier Lucaci Constantin spune că este de acord cu proiectele prezentate, sunt 

proiecte care ni se cer, sunt modificări la statutul lor si trebuie aprobate. Privind proiectul 

cu inchirierea locuinței este ceva bun, se mai incaseaza ceva venituri, chiar dacă sunt 

puțini. 

Dl Lucaci Constantin dorește să informeze despre situația privind colectarea banilor 

pentru gunoi și spune că întâmpină probleme în adunarea banilor și roagă consilierii să 

informeze cetățenii din satele pentru care răspund că nu se va renunța la colectarea 

gunoiului,  sunt persoane care au refuzat să plătească, să semneze declarația de impunere, 

oamenii trebuie să înțeleagă că suntem un UE, trebuie respectate niște reguli. Romprest 

amenință că întrerupe colectarea, sunt oameni care au plătit pentru tot anul și nu este 

corect nici față de ei. O altă problemă este că nu putem acoperi cheltuielile cu bani de la 

bugetul local, așa că trebuie cetățenii trebuie lămuriți. Există și varianta celor care chiar 

nu vor să plătească, să vină la primărie și să dea o declarație prin care să spună ce face cu 

gunoiul.  

Dna consilier Arhip Lulușa vine cu propunerea să se facă liste pentru fiecare sat și 

fiecare consilier să meargă în satul pentru care răspunde și să vadă care este situația. 

Dna consilier Merăuță Valeria spune că așa cum sunt cetățeni care beneficiază de 

unele drepturi așa au și obligații și trebuie să se adapteze cerințelor comunității. 

Dl primar, Țăranu Octavian-Daniel ia cuvântul și spune consilierilor să anunțe prin 

sate pentru cererile pentru calamități, trebuie să aibe declarația de la APIA, buletinul, 

trebuie să scoată atestat de producator care costa 100 de lei. Încă nu au apărut normele să 

știm tariful, care este diferit pentru persoane fizice și juridice. 

Cu privire la apă, comuna Vultureni are proiect pentru alimentare apă, canalizare, 

stație de epurare pentru satele Tomozia, Vultureni, a fost depus la Fondul de Mediu, 

ulterior s-a retras si s-a depus pe programul național de dezvoltare rurală, la Iasi, cu 

speranța că se va aproba.  

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

solicitari se  supune la vot:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016 – se aprobă cu 10 voturi 

– PENTRU - . 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vultureni – se aprobă cu 10 voturi – 

PENTRU - . 

3. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri din comuna 

Vultureni, județul Bacău, în vederea desemnării a unui reprezentant ai acestora în 

Comisia Locală de Fond Funciar Vultureni – se aprobă cu 10 voturi – PENTRU - . 

 



4. Proiect de Hotarare privind aprobarea modificării şi completării statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – se aprobă cu 10 voturi – 

PENTRU - . 

5. Proiect de Hotarare privind privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de 

gestiune a activităţii de administrare a  Celulei II din cadrul depozitului conform de 

deşeuri realizat prin Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în 

Judeţul Bacău”– se aprobă cu 10 voturi – PENTRU - . 

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de 

administrare a celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu– se aprobă cu 10 

voturi – PENTRU -. 

7. Proiect de Hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de 

eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a depozitului judeţean de deşeuri conform 

Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul 

Bacău– se aprobă cu 10 voturi – PENTRU -. 

8. Proiect de Hotarare privind modificarea şi completarea statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău– se aprobă cu 10 voturi – PENTRU -. 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea locuinței de serviciu de la Centru de Sănătate 

comuna Vultureni, județul Bacău – se aprobă cu 10 voturi – PENTRU – 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract prestări servicii 

pentru agenții economici și instituții publice – 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 25.08.2016. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Lehăduș Dumitru                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 

 


