
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.10.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.233/24.10.2016 pentru data de 

31.10.2016, orele 10.00. 

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

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. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna 

Vultureni, județul Bacău, aferente lunilor august și septembrie 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui cadou in valoare de 300 lei familiilor 

din comuna Vultureni cu ocazia implinirii a 50 de ani de  casatorie. 

4. Diverse ((Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali). 

 

În urma prezentării, se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

 

Dna președinte de ședință invită consilierii la dicuții. 

Dna Merăuță Valeria ia cuvântul și spune că este bună hotărârea privind  rectificarea 

bugetului, s-au luat sume de la alte capitole bugetare și s-au dus unde era nevoie cum ar fi 

pentru repararea drumurilor și a podurilor afectate de ploile din ultimul timp. Privind 

decontarea cheltuielilor la școală, dna consilier a observat că sunt discordanțe între sume. 

Dna consilier Lehăduș Tatiana spune că diferența vine de la numărul de zile pe 

săptămână în care profesorii fac naveta cu mijloc de transport în comun. Unii vin 5 zile, 

altii doar 4, existând varianta în care se face naveta cu autoturism propriu. 

Dna Merăuță Valeria spune că în cazul în care se face naveta cu mașina personală și 

există mijloc de transport în comun, decontarea se face la nivelul abonamentului, așa cum 

sunt prevederile legale. Privind acordarea sumei de 300 lei familiilor care au facut 50 ani 

de căsătorie, dna consiler este de acord fiind tradiție la noi în comună, mai ales că sunt 

puține familii cărora se mai pot acorda acest cadou. 

Dl Lucaci Constantin ia cuvântul și spune că a intermediat o discuție între dna 

Director a Scolii și contabilul instituției, s-a convenit ca justificările privind sumele 

cerute pentru decontarea cheltuielilor cu transportul să rămână la nivelul școlii, acestea se 

aprobă în Consiliul de administrație al școlii, urmând ca primăriei să se înainteze această 

aprobare cu suma pe fiecare lună în parte. În ce privește proiectul cu premierea familiilor 



care împlinesc 50 ani căsătorie este de acord mai ales că foarte puțini mai rezistă 

împreună atâția ani. 

La final dorește să completeze cu faptul că ploile au stricat considerabil drumurile, 

dar și cetățenii trebuie să fie responsabili prin amenajarea șanțului din fața proprietății lor 

pentru scurgerea apei. 

Dl consilier Boghian Marin spune că drumul de la Dorneni și până la hotarul cu 

comuna Parincea nu mai are balast, a fost spălat de ploaie, nu se mai poate circula pe el 

mai ales dacă plouă. 

Dl primar Țăranu Octavian-Daniel înștiințează consilierii că de la începutul anului s-

au pus bani pentru drumuri și au fost alocați pentru drumul de la Dorneni. S-a pus piatră 

cu refuz mic, 8-16 și a intrat în pământ, în situația de față  piatra mare e mai bună. S-a 

început reprofilarea tuturor drumurilor comunale mai sunt Medeleni, Godineștii de Jos și 

Ghilăvești. În rest s-a completat unde s-a putut cu balast. M-ai mult, s-a încheiat proces 

verbal pentru calamități, a fost comisie de la Bacău care a făcut evaluarea, urmând să se  

sa se primească și fondurile. Dl primar explică că ruptura de mal de la  Godinești s-a 

produs și din cauza lipsei șanțurilor, apa nefiind dirijată către șanț  a rupt malul la drumul 

județean.  

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

solicitari se  supune la vot:  

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016. Se aprobă cu 10 

voturi „PENTRU”. 

2. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, 

județul Bacău, aferente lunilor august și septembrie 2016. Se aprobă cu 9 voturi 

„PENTRU” și o abținere. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui cadou in valoare de 300 lei familiilor 

din comuna Vultureni cu ocazia implinirii a 50 de ani de  casatorie. Se aprobă cu 10 

voturi „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 31.10.2016. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Merăuță Valeria                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 

 

 

 


