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PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 14.09.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.204/09.09.2016 pentru data de 

14.09.2016, 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 desemnarea președintelui de ședință; 

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

3. Diverse. 

 

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

 

Dl președinte de ședință invită consilierii la dicuții. 

Dl primar Țăranu Octavian-Daniel invită domnii consilieri să facă propuneri pentru 

numirea unui nou președinte de ședință. 

Dna consilier Lehăduș Tatiana propune pe dna Merăuță Valeria. Nemaifiind 

propuneri se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Dna Merăuță Valeria mulțumește 

pentru încrederea acordată și invită domnii consilieri la discuții pe marginea proiectului 

privind rectificarea bugetară. 

Dl primar ia cuvântul și spune că s-a încheiat contract cu Oficiul de Cadastru pentru 

demararea procedurii de intabulare a terenurilor de pe raza comunei Vultureni, suma 

primită fiind prevăzută în proiectul de rectificare a bugetului. 

Dna președinte de ședință ia cuvântul și aduce în discuție cele 3 adrese ale Școlii 

Gimnaziale Vultureni și anume: 

- solicitarea acordului domnului primar de a face parte din Consiliul de administratie 

al scolii, 

- numirea a doi consilieri locali care să facă parte din Consiliul de administarție al 

scolii, 

- referat privind decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice pentru anul 

2016-2017. 

Dna Mereuță Valeria spune că nu există nici un dubiu în privința acordului d-lui 

primar de a face parte din Consiliu de administrație, pentru că așa prevede legea și 

îndeamnă să se facă propuneri pentru alegerea a doi consilieri. 



Dna consilier Arhip Lulușa propune pe dna Filip Constanța-Daniela și pe dl Lucaci 

Constatin sau Dl Holcă Ion dacă este de acord. Dl Lucaci propune pe dna Merăuță 

Valeria, crede că experiența în domeniul învățământului este un plus.  

Se supune la vot propunerea de a face parte din Consiliul de administrație dna Filip 

Constanța-Daniela și dna Merăuță Valeria. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl primar ia cuvâtul și face referire la adresa privind decontarea cheltuielilor pentru 

cadrele didactice, aceasta trebuie să fie însoțită de cererea fiecărui profesor, de copie 

după abonamentul lunar, de aceea va fi lăsată pentru proxima ședință când vor fi anexate 

toate documentele. 

Dna consilier Arhip Lulușa spune că a notat solicitarea d-lui primar, documentele 

solicitate vor fi aduse la timp. Ii felicită pe cei doi consilieri aleși să facă parte din 

Consiliul de administrație, speră să fie o colaborare frumoasă. Privind bugetul este bine 

ca s-au primit bani pentru cadastru, pentru copii cu probleme speciale, e prima data când 

se alocă bani pentru ei. 

Dl consilier Lehăduș Dumitru ia cuvântul și spune că este de acord cu rectificarea 

bugetului și face referire la programul prin care elevii isi pot achiziționa calculator cu 

bani de la scoală, spunând că nu a auzit despre astfel de cazuri la noi.  

Dna Arhip Lulușa confirmă că au fost depuse dosare în fiecare an în acest sens. 

Dna Merăuță Valeria vine în completare și spune că familia trebuie să facă dovada 

că dispune de restul de sumă în completare pentru a achizitiona un calculator nou.  

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-. 

 

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

cu lucrările ședinței Consiliului Local din data de 14.09.2016. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Merăuță Valeria                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 

 

 


