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PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 07.07.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.140/01.07.2016 pentru data de 

07.07.2016, orele 10.00. 

În urma prezenței făcute de secretarul comunei s-a constatat că din cei 11 consilieri 

declarați aleși la alegerile din 05.06.2016 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. Validarea mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile din 05.06.2016 

ce nu au fost prezenți în ședința de constituire a Consiliului Local din data de 

24.06.2016; 

2. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vultureni. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară pentru anul 2016. 

4. Diverse. 

În urma prezentării ordinii de zi,  președintele comisiei de validare, dna Lehăduș 

Tatiana, prezință procesul verbal al comisiei prin care  s-a hotărât validarea mandatului 

de consilier local al d-nei Boghian Alina-Maria. 

Dl Lehăduș Dumitru, președinte de ședință, supune la vot  validarea  mandatului   

prin  votul deschis al majorității consilierilor prezenti. Se aprobă cu 9 voturi pentru. 

Urmează depunerea jurământului de către dna Boghian Alina-Maria. 

După depunerea jurământului se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, anume 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Comisiile se completează 

astfel:  

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economic-socială, buget, finanțe,administrarea 

domeniului public al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și 

comerț: 

 1. Arhip Lulușa- președinte 

 2. Boghian Marin- secretar 

 3. Lehăduș Dumitru- membru 

 4. Dorofte Ionel- membru 

Urmând a se completa cu al cincilea membru în momentul în care va fi validat ultimul 

consilier.   

2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecția sociala, activități sportive și de 

agrement: 

1. Lehăduș Tatiana- președinte 

 2. Merăuță Valeria- secretar 

 3. Filip Constanța-Daniela- membru 



3. Comisia pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, 

a drepturilor cetățenilor: 

1. Lucaci Constantin- președinte 

 2. Boghian Alina-Maria- secretar 

 3. Holcă Ion- membru 

 Dl președinte de ședință supune pe rând la vot componența comisiilor de 

specialitate. Se aprobă în unanimitate. 

Se trece la pct.3 de pe ordinea de zi. Astfel, dl primar, Țăranu Octavian-Daniel ia 

cuvântul și explică domnilor consilieri raportul înaintat de contabilul instituției, spunând 

că suma de 65 mii lei de la capitolul 545000 a fost prevăzută la începutul anului pentru 

alegerile locale, dar fiindcă anul acesta s-a achitat de la bugetul de stat suma privind 

plata membrilor Biroului Electoral Central și al secțiilor de votare, banii s-au repartizat 

unde a fost nevoie. Pe lângă acestea mulțumește d-lui Lungulescu privind sponsorizarea 

făcută pentru sărbătoarea comunei Fii Satului, acesta venind în fiecare an cu un sprijin 

financiar de acest gen. 

În continuare, dna consilier Merăuță Valeria ia cuvântul și spune că pentru primele 

două puncte de pe ordinea de zi nu mai este nimic de discutat. O felicită pe dna consilier 

Boghian Alina-Maria pentru venirea în rândul consilierilor.  

Privind sărbătoare Fii satului spune că este o activitate ce privește cetățenii comunei 

Vultureni, este bine că s-a primit sponsorizarea, iar în ce privește relocarea sumei de 65 

mii lei este bine că s-a mers și pe alte domenii de activitate. 

Dl primar mulțumește domnilor consilieri și vine în continuare cu propunerea ca 

fiecare consilier să fie numit responsabil pentru câte un sat, aceștia să reprezinte vocea 

cetățenilor, să vină și să pună în discuție  problemele existente din acea zonă, astfel: 

pentru satele Vultureni și Bosia este numită dna Arhip Lulușa, pentru Tomozia – Filip 

Constanța-Daniela, pentru Lichitișenu și Năzărioaia – Merăuță Valeria, Godineștii de 

Jos – Lehăduș Dumitru, Godineștii de Sus – Boghian Alina-Maria, Ghilăvești, Dorneni 

– Boghian Marin, pentru Țigănești, Dădești – Lehăduș Tatiana, Medeleni, Valea Salciei, 

Valea Merilor – Holcă Ion și pentru satele Reprivăț, Valea Lupului – Dorofte Ionel. 

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

solicitari se  supune la vot Proiectul privind rectificarea bugetului pe anul 2016. 

ConsilieriI prezenți au votat în unanimitate – 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 07.07.2016. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Lehăduș Dumitru                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 


