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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.37 din 12.02.2016. 

Sedinta ordinara a Consiliului Local Vultureni este legal constituită, fiind prezenti 11 

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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 

anului 2014 a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2016 pentru comuna Vultureni, judetul Bacău; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și 

a situațiilor financiare anuale pe anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru microbuzul 

școlar; 

5. Proiect de hotărâre privind  stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015. 

6. 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 dau citire materialelor. 

 

Discuții: 

  

 Dl primar spune că avem invitați la ședința de Consiliu Local pe domnii Saulea Mitriță și 

Păvălașc Ionel, amintește că aceștia pot lua cuvântul dar nu pot vota. 

 Dl consilier Lehăduș Dumitru face referire la bugetul de cheltuieli și întreabă dacă  la 

căminul de la Ghilăvești 30 de mii lei sunt suficienți pentru finalizare și dacă Centrul de la 

Lichitișeni este construcție nouă sau veche și din nou pare o suma mică alocată. La fel și la 

drumuri suma este mică, mai sunt de facut poduri, drumuri. 

 Privind proiectul cu stabilirea cotei de combustibil ar trebui făcut exact un calcul traseul 

fiind greoi, una e să meargă pe u drum drept și alta e să meargă pe drumurile precum cel din 

satul Reprivăț. Privind legea prin care se dau tichete de masă este o lege binevenită, ajută 

familiile nevoiașe să dea copii să participe la educație. 



 Dl consilier Corodeanu Vasile Valeriu este de acord cu primele trei proiecte de pe 

ordinea de zi, dar privind consumul microbuzului școlar spune că este prea mare, mai ales că este 

microbuz nou, trebuie văzut cât e consumul în cartea service a microbuzului, ar trebui făcut 

plinul și apoi trasă concluzia de către o comisie constituită in această privință. 

Dl consilier reamintește problema privind canalizarea. 

 Dna consilier Lehăduș Tatiana este de acord cu bugetul pe anul 2016, privind consumul 

microbuzului școlar afirmă că a circulat cu el și consumul este mare. La punctul 5 spune că 

acordarea tichetelor pentru preșcolari este un sprijin  acordat de către stat, regula fiind ca aceștia 

să nu aibe mai mult de 3 absențe nemotivate și mai mult de 50% absențe motivate medicale într-

o lună. În ședința pe care a avut-o cu părinții a comunicat acestora că trebuie să respecte 

prezența, aceasta fiind o condiție pentru intrarea în învățământul primar. Trebuie încurajați să 

meargă la școală, programa este foarte încărcată și vor avea pierderi. 

 Dl președinte de ședință dă cuvântul d-lui Saulea Mitriță, în calitate de invitat, să spună 

câteva cuvinte. 

 Acesta întreabă dacă se poate reface podul de la Lichitișeni, ar trebui construite cu bare 

laterale stânga, dreapta, făcut mai rezistent pentru că acesta mai are puțin și se dărâmă. 

 Dl primar răspunde la întrebarea dl consilier Lehăduș Dumitru și spune că mai sunt de 

achitat 30 mii lei la căminul de la Ghilăvești iar la Centrul de la Lichitișeni nu se știe dacă se va 

finanța întreaga investiție, dar se dorește.  

 Privind suma pentru drumuri, la fel a fost și pentru anul trecut, și s-a mai suplimentat. La 

consumul de carburant s-a făcut calculul și acesta este rezultatul. 

Dl primar afirmă că este bine că se acordă ajutorul sub formă de tichete și nu bani, iar în ce 

privește podul de la Lichitișeni acesta ar trebui ridicat mai sus. 

Privind problema canalizării, viceprimarul se va ocupa să pună capacele. 

 La final, domnii consilieri sunt rugați să aducă raportul pentru activitatea făcută pentru 

următoarea ședință. 

 Domnii consilieri sunt de acord să amâne proiectul privind aprobarea cotei de 

combustibil pentru microbuzul școlar pentru ședința următoare. 

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

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

 

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

anului 2014 a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2016 pentru comuna Vultureni, judetul Bacău; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru microbuzul 

școlar; 

4. Proiect de hotărâre privind  stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015. 

5. Diverse. 

 

Se aprobă în unanimitate. 

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

lucrările ședinței Consiliului Local din data de 18.02.2016. 

 

 

Președinte de ședință, 

 Lucaci Constantin                      Contrasemnează, 

                   Secretar, 

Roșca Mădălina 



 

 

 


