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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.56 din 25.03.2016. 

Sedinta ordinara a Consiliului Local Vultureni este legal constituită, fiind prezenti 10 

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 rectificarea bugetului pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică 

cu un avocat care să reprezinte interesele comunei Vultureni, județul Bacău în 

dosarul civil nr. 33/110/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bacău - Secţia a II -a 

Civilă și de Contencios Administrativ şi Fiscal, în care comuna are calitatea de 

pârât, iar reclamant este SC CORADY IMPEX SRL. 

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

școlar; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare 

a Consiliului Comunitar Consultativ (CCC); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea-Planului anual și de perspectivă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și 

gestionării situațiilor de urgență - a comunei Vultureni, județul Bacău; 

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

7. 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 aduce la cunoștința d-lor consilieri că proiectul de hotărâre cu nr. 6 de pe 

ordinea de zi nu va putea fi discutat fiindcă raportul de evaluare nu este gata. 

 Referitor la pct.2 informează că SC CORADY IMPEX SRL a făcut acțiune în instanță 

privitor la dispoziția de suspendare temporară a activității și legea ne permite, acolo unde este 

necesar, î încheierii unui contract de asistenţă juridică. 

 Dl consilier Corodeanu Valeriu spune că la primul punct este de acord, la al doilea punct 

ar dori să vadă o adresă de la tribunal. Privind consumul microbuzului școlar nu este de acord cu 

procentul din proiect. 

 Dl consilier Lehăduș Dumitru își exprimă acordul asupra bugetului fiind bine că s-a mai 

adăugat ceva bani . Privind punctul 2 spune că știe de suspendarea autorizației, la data respectivă 

nu era nici un document să justifice activitatea, astfel nu s-a acționat contra legii. 

În ce privește consumul de carburant în momentul când se poate face o normă de consum locală 

atunci nu se mai ia în calcul cel din cartea tehnică, iar dacă comisia a stabilit astfel, ea răspunde. 

Este de acord cu constituirea consiliului consultativ să supravegheze situațiile din comună. 



 Dl consilier Lucaci Constantin legat de consumul de carburant spune că cel din cartea 

tehnică nu corespunde cu cel al mașinii, având experiență spune că există un coeficient de drum, 

dacă acesta e pietruit, asfaltat, în pantă. Din acest motiv a fost constituită comisia, dacă s-ar pune 

un consum mai mic va ieși o diferență de carburant. 

 Dl consilier Maftei Vasile este de acord cu proiectele spunând că și dânsul are experiență 

ca șofer și consumul se calcula după categoria de drum.  

 Dna consilier Lehăduș Tatiana este de acord cu primul pct de pe ordinea de zi, la al doilea 

spune că este în interesul comunei o reprezentare adecvată. Privind pct.3 spune că a dorit să facă 

parte din comisie tocmai că în toamnă a circulat cu microbuzul și a văzut că are un consum 

ridicat, în special din cauza drumurilor proaste. La pct.4 afirmă că este benefic constituirea 

consiliului consultativ pentru că multe familii din zonă pun pe ultimul loc bunăstarea copiilor lor. 

 Dna consilier Ilie Luminița este de acord cu pct.1, la pct.2 spune că a observat că 

stingătoareale din incinta SC CORADY IMPEX SRL nu corespund normelor, în sensul că data 

expirării era scrisă cu o cariocă. De altfel menționează că a văzut magazinul deschis. 

 Dl primar confirmă că are autorizație de funcționare dar doar pentru magazin mixt. 

Privind procesul datorită faptului că nu avem jurist, spre beneficiul comunei ar fi încheierii unui 

contract de asistenţă juridică cu un avocat care să reprezinte. Anul acesta am aprobat un 

regulament pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare, este valabil conform legii, dacă vor fi 

nereguli se va acționa ca atare. Privitor la microbuz, acesta circulă cu viteza a2-a, a3-a, ca 

pasageri are copii, are responsabilitate și de preferat să circule mai încet și în siguranță. 

Consumul se face pe km nu pe traseu. 

   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 rectificarea bugetului pe anul 2016 – se aprobă în 

unanimitate, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică 

cu un avocat care să reprezinte interesele comunei Vultureni, județul Bacău în 

dosarul civil nr. 33/110/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bacău - Secţia a II -a 

Civilă și de Contencios Administrativ şi Fiscal, în care comuna are calitatea de 

pârât, iar reclamant este SC CORADY IMPEX SRL – se aprobă cu 9 voturi pentru 

și 1 abținere, 

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

- se aprobă cu 9 voturi pentru și 1 abținere, 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare 

a Consiliului Comunitar Consultativ (CCC) – se aprobă în unanimitate, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea-Planului anual și de perspectivă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și 

gestionării situațiilor de urgență - a comunei Vultureni, județul Bacău – se aprobă 

în unanimitate. 

6. Diverse. 

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

lucrările ședinței Consiliului Local din data de 31.03.2016. 

 

 

Președinte de ședință, 

 Lucaci Constantin                      Contrasemnează, 

                   Secretar, 

Roșca Mădălina 

 



 

 
 


