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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.108 din 20.05.2016. 

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

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. 

Dl primar Țăranu Octavian-Daniel înștiințează că nu se poate discuta proiectul privind 

aprobarea raportului de evaluare a autoturismului ARO deoarece raportul nu a ajuns. 

În continuare se dă citire ordinii de zi, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a autoturismului ARO. 

3. 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. 

Astfel se dau citire materialelor privind rectificarea bugetară. 

Discuții: 

 Dl Lucaci Constantineste de acord cu rectificarea bugetului, sunt niște bani bineveniți, 

este bine că s-au finalizat niște lucrări cum este căminul cultural de la Ghilăvești, Centrul de zi 

Lichitișeni. 

La diverse întreabă dacă este vreo noutate privind deșeurile. 

Dl primar răspunde că persoanele juridice dacă încheie contracte separate cu alte firme de 

colectare a deșeurilor nu mai sunt obligați să încheie contract cu Romprest. 

Dl consilier Lehăduș Dumitru spune că s-au făcut lucrări bune la căminul de la Ghilăvești, 

care a ieșit foarte frumos, grădinița de la Godinești este excepțională, mai sunt de făcut, dar să 

vedem în ce măsură ne ajută bugetul. Trebuie lucrat la drumuri, acestea reprezentând o 

problemă. 

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

solicitari se  supune la vot proiectul de pe ordinea de zi. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele proiecte: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016; 

 

 

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 



 

 
 


