
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 16.10.2017, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Vultureni, 

convocată prin Dispoziția primarului nr.181/10.10.2017 pentru data de 16.10.2017, orele 10.00 la 

sediul primăriei comunei Vultureni. 

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

convocați sunt prezenți 10, în consecință se îndeplinesc cerințele pentru constituirea ședinței. 

Ședința este deschisă de secretarul comunei ce 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 cu zece voturi. 

Președintele de ședință, dl consilier Lucaci Constantin, aduce la cunoștința consilierilor că 

proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal nu va putea fi votat azi deoarece 

încă nu s-m primit avizul comisiei de atribuire de denumiri a județului Bacău.  

Se dă astfel  citire ordinii zi: 
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 iulie, august, septembrie 2017.    

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vultureni, 

județul Bacău în cadrul Adunării Generale  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele dcât cele de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare. 

La acestea, cu acordul majorității, adăugăm Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

actiune pentru protectia apelor impotriva poluării cu nitrați din surse agricole in comunaVultureni și 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2017. 

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu zece voturi „pentru”. 

Consilierii sunt invitați la dicuții. 

Dl consilier Lehăduș Dumitru, referitor la rectificarea bugetului este de acord, privind 

decontarea cheltuielilor cu naveta profesorilor, pentru lunile iulie, august suma este mică, 

activitatea profesorilor a fost putina, luna septembrie fiind luna completă. 

- Pentru proiectul privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vultureni, dl 

consilier spune că cel mai în măsură să reprezinte comuna este dl primar. 

Dl consilier Lucaci Constantin spune că o parte din consilieri au participat efectiv la întocmirea 

nomenclatorului stradal, dna consilier Lehăduș Tatiana, dna consilier Merăuță Valeria, dl consilier 

Dorofte Ionel, astfel s-a reușit finalizarea proiectului. 
Dna consilier Merăuță Valeria spune că s-au folosit denumiri specifice zonelor. La 

rectificarea bugetară s-au luat sume de la cheltuieli materiale și reparații curente din bugetul 

primăriei și s-a acoperit cheltuiala cu naveta cadrelor didatice. Totuși e o problemă cu acoperirea 

altor cheltuieli materiale, se referă la aprovizionarea cu lemne a școlilor.  Este o problemă în 

special pentru copii preșcolari și cei din clasele I-IV, fiind perioada virozelor și temperatura 

scazută pe timp de noapte, trebuie asigurată căldura în clase. Din punctul de vedere al dnei 

consilier, această situație ar trebui să primeze. 
- Privind proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei 

Vultureni, acesta ar trebui acordat domnului primar. 

 

 

 



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

se  supune la vot:  
            

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva 

poluării cu nitrați din surse agricole in comunaVultureni. 

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU” 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2017. 

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU” 

 

3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din 

unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, aferente 

lunilor iulie, august, septembrie 2017.    

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU” 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vultureni, 

județul Bacău în cadrul Adunării Generale  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

în persoana domnului primar, Țăranu Octavian-Daniel. 

Se aprobă cu 10 voturi „PENTRU” 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele dcât cele de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare. 

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 16.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 

      Lucaci Constantin                                   Secretar,                     

                           Roșca Mădălina 

 

 
 


