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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.22 din 22.01.2016. 

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. 

 

Se propune alegerea unui nou Președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. 

Este ales președinte de ședință, cu unanimitate de voturi, dl consilier Lucaci Constantin. 

 

În continuare se dă citire ordinii de zi, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului pentru eliberarea   

Autorizatiei de functionare  privind desfăşurarea activităţilor comerciale de 

către agentii economici  pe raza comunei Vultureni , judeţul Bacău, 

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile 

cu data de 01 ianuarie 2016, 

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

anul 2016 pentru beneficiarii de ajutor social, Legea 416/2001, 

4. Proiect de hotărâre privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ din comuna Vultureni, județul Bacău pentru  anul şcolar 2016-

2017, 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, 

6. Diverse. 

7.  

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 consilier Lehăduș Dumitru: este de acord cu aprobarea Regulamentului pentru 

eliberarea autorizatiilor de funcționare, spunând că oricine trebuie să respecte prevederile  

conform legii, prezentand situația discotecii din comuna unde s-a luat act și si s-a liniștit. 

În ce privește proiectul cu taxele și impozitele locale, dl consilier spune că diferența este 

la construcții, celelalte rămânând la fel.  Este de acord și cu planul de lucrări cu 

beneficiarii legii 416/2001 spunând că ar trebui adăugat și curățarea ciușmelei cât si a 

barajului de la Godinești. 

 

 Dna consilier Ilie Luminița Elena spune că se bucură de măsurile luate la discoteca 

din Vultureni și ar dori să vadă lista cu aprobarea vecinilor pentru activitatea de 

discotecă. Dna consilier adaugă că este de acord cu programul de lucru cu beneficiarii de 

ajutor social cât și cu aprobarea rețelei școlare.  

La diverse ar dori să știe programul de ridicare al gunoiului și cum se va proceda în cazul 

celor care nu au încă tomberoane. 

 

 Dl primar răspunde că ziua de colectat gunoiul este martea si deja s-au mai 

solicitat un numar de 440 tomberoane. 

 

 Dl. consilier Lucaci Constantin este de acord cu primul proiect de pe ordinea de zi 

spunând că este bine să existe un regulament, să se respecte. La al doilea proiect de pe 

ordinea de zi spune că în mare parte impozitele și taxele rămân la fel ca în anul trecut, 

singura diferență fiind la clădiri. De asemeni dl consilier își exprimă îngrijorarea cu 

privire la aruncarea gunoiului, speră să se dea la mașină și nu aruncat pe marginea 

drumului. 

 

 Dl primar Țăranu Octavian-Daniel crede că s-a înțeles destul de bine cum e 

calculat impozitul, aduce la cunoștință că se acordă bonificația de 10% dacă se achită tot 

impozitul, conform legii, iar dacă este până la 50 lei inclusiv se achită intr-o singură 

tranșă. Dl primar mai adaugă că o situație reală a construcțiilor, inclusiv anexe este 

afișată în cadastru, dar sunt foarte multe gospodării fără și nu se știe o situație reală, fiind 

locuinșe unde se plătesc 4 sau 5 lei pe an. 

Referitor la discoteca din comună aduce la cunoștință că s-a dat o dispoziție prin care s-a 

suspendat activitatea pe o perioadă de pană la trei luni și că autorizația a fost dată pentru 

etajul II și nu parter. De asemeni mai adaugă că paza ar trebui să o asigure localul și nu 

poliția comunei. 

 

   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  aprobarea Regulamentului pentru eliberarea   

Autorizatiei de functionare  privind desfăşurarea activităţilor comerciale de 

către agentii economici  pe raza comunei Vultureni , judeţul Bacău, 

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile 

cu data de 01 ianuarie 2016, 



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

anul 2016 pentru beneficiarii de ajutor social, Legea 416/2001, 

4. Proiect de hotărâre privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ din comuna Vultureni, județul Bacău pentru  anul şcolar 2016-

2017, 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, 

 

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 28.01.2016. 

 

 

 

 

Președinte de ședință, 

 Lucaci Constantin                      Contrasemnează, 

                   Secretar, 

Roșca Mădălina 
 

 


