
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 15.12.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.284/09.12.2016 pentru data de 

15.12.2016, 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  preşedintelui de şedinţă.  

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

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile cu 

data de 01 ianuarie 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei speciale de salubritate aplicabilă cu 

data de 01 ianuarie 2017. 

5. Diverse. 

Se mai adaugă încă un proiect și anume aprobarea rețelei școlare pentru anul 

școlar 2017-2018. 

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

 

Se invită consilierii la dicuții. 

. Dna consilier Merăuță Valeria propune ca președinte de ședință pentru următoarele 

trei lunipe dna Lehăduș Tatiana. Alte propuneri nu mai sunt, se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

Dna consilier Arhip Lulușa este de acord cu plățile la salubritate, cu taxele și 

impozitele locale, solicită ca în următoarea ședință defalcat sumele mai mari de 5000 de 

lei. 

Dna consilier Merăuță Valeria privind rețeaua școlară pentru anul următor este 

necesar  solicitarea avizul conform. Deasemenea se solicită transportul elevilor de la 

Năzărioaia la Vultureni deoarece școala este într-o stare mare de degradare și nu sunt 

numărul necesar de elevi.  

Era bine dacă era invitată la ședință dna director să prezine exact situația. 

Dl consilier Lucaci Constantin este de acord cu rectificarea bugetului, cu proiectul 

privind taxele locale și cel cu salubritatea. Spune că era bine intr-adevăr să fie mai multa 

documentație în spatele proiectului cu reteaua scolara.  

Dna consilier Lehăduș Tatiana este de acord cu proiectele de hotărâri. Aduce în 

discuție situația în care sunt copii integrați în învățământul de masă care ar trebui sa aibe 

certificat de orientare școlară. 



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

solicitari se  supune la vot:  

 

.  

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea  preşedintelui de şedinţă.  

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

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

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile cu 

data de 01 ianuarie 2017. 

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei speciale de salubritate aplicabilă cu 

data de 01 ianuarie 2017. 

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare anul 2017-2018. 

 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 15.12.2016. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Lehăduș Tatiana                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 

 

 

 

 

 


