
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 29.11.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Vultureni, convocată prin Dispoziția primarului nr.257/21.11.2016 pentru data de 

29.11.2016, 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 decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 

didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna 

Vultureni, județul Bacău, aferente lunilor octombrie 2016. 

2. 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. 

. 

Dl consilier Lehăduș Dumitru spune că este de acord cu decontarea sumei pentru 

transportul cadrelor didactice. La diverse adaugă faptul că există un tomberon în fața 

scolii de la Godinești, pe partea opusă școlii, unde este nevoie să se facă curățenie, 

aspectul fiind foarte urât. 

Dna consilier Lehăduș Tatiana răspunde la aspectul sesizat de dl Lehăduș și spune 

că se pot pune copii sa faca curățenie, nu ei ar trebui să ducă gunoiul, este personal 

auxiliar care are această sarcină. 

Dna consilier Merăuță Valeria spune ca tomberonul  ar trebui mutat pe partea școlii, 

să nu mai traverseze strada când vor vrea să aruce gunoiul, fiind și periculos. 

Dna consilier Arhip Lulușa este de acord cu cheltuielile. La diverse vine cu 

propunerea să se vorbească cu o firmă pentru colectarea aparaturii electronice veche, 

fiind o soluție ca cetățenii din comună să o predea la reciclat. 

Dl primar Țăranu Octavian-Daniel privitor la aparatura electronică spune că cel mai 

probabil se va instala un container unde se va colecta și la o data stabilita firma in cauza 

vine si il ridică. 

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

solicitari se  supune la vot:  

 



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

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

județul Bacău, aferente lunii octombrie 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 29.11.2016. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 

 Merăuță Valeria                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 
 

 

 

 

 


