
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL VULTURENI 

 

PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Vultureni, 

convocată prin Dispoziția primarului nr.84/23.03.2018 pentru data de 29.03.2018, orele 13.00 la 

sediul primăriei comunei Vultureni. 

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

convocați sunt prezenți 10, lipsește motivat dl consilier Dorofte Ionel, prezent este și dna Chicuș 

Renata-Cornelia, a cărei mandat de consilier  urmează a fi validat,  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 unanimitate de voturi. 

Se dă citire ordinii zi: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 

Local al comunei Vultureni, al doamnei Chicuș Renata Cornelia. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind facilitarea colectării 

deșeurilor menajere din zonele greu accesibile în comuna Vultureni. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri  pentru gospodărirea 

localități Vultureni, pentru anul 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Vultureni, județul Bacău. 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren din 

rezerva Comisiei locale de fond funciar Vultureni. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se supune spre aprobarea adăugarea următoarelor proiecte de hotărâri pe ordinea de zi: 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 30 din 30.06.2017 

privind implementarea proiectului „Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice, in sat 

Vultureni, comuna Vultureni, judeţ Bacău”. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

În urma prezentării ordinii de zi,  președintele comisiei de validare, dna Lehăduș Tatiana, 

prezință procesul verbal al comisiei prin care  s-a hotărât validarea mandatului de consilier local 

al doamnei Chicuș Renata-Cornelia. 

Președintele de ședință supune la vot validarea  mandatului prin vot deschis al majorității 

consilierilor prezenti. Se aprobă cu nouă voturi „pentru”. 

Urmează depunerea jurământului. 

Consilierii sunt invitați la dicuții. 

Dl consilier Filip Vasile, o felicită dna Chicuș Renata-Cornelia pentru investirea care tocmai 

a avut loc și întreabă care ar fi mai exact perioada în care să se practice pășunatul. 

Dl viceprimar Lucaci Constantin, ia cuvântul, o felicită deasemenea pe dna Chicuș și spune 

că perioada pășunatului este stabilită începând cu 1 mai și se termină la 31 octombrie. 

- privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din ADIS a orașului Comănești, 

dl Lucaci spune că a participat la o întrunire unde a fost prezent și dl primar al orașului 



Comănești, acesta explicând că are propriul serviciu de salubrizare de care se folosește fără acces 

însă la celula de depozitare a gunoiului administrată de ADIS. Excluderea are loc doar prin 

hotărâre a consiliului local luată în acest sens, a tuturor uat-urile membre. 

- privind măsurile pentr facilitarea colectării deșeurilor menajere din zonele greu accesibile, 

dl consilier spune că a inițiat acest proiect în urma discuțiilor  cu unii cetățeni revoltați de faptul 

că nu  li se colectează gunoiul, dar totuși trebuie să plătească acest servicu. Astfel, s-a venit cu o 

soluție, ca în fiecare luni să se colecteze gunoiul de către câteva persoane beneficiare de ajutor 

social și să se strângă la container. Acest lucru îl facem doar pentru cetățenii care locuiesc pe 

ulițe impracticabile, conform anexei la proiect. 

- privind proiectul pentru aprobarea licitației asupra unor terenuri, acestea fac parte din 

rezerva comisiei locale Vultureni, facem referire aici la 20,08  ha teren arabil și 22,37 ha pășune. 

Prin închiriere se dorește și realizarea unui venit suplimentar la bugetul local. 

- privind  decontarea cheltuielilor pentru transport al profesorilor, trebuie aprobate sumele 

conform legii. 

Dl consilier Brînză Neculai consideră că nu se face colectarea gunoiului corect, acesta ar 

trebui se fie cântărit și să se realizeze selectiv. 

Dl Lucaci Constantin spune că primim raportare lunar în care ni se comunică cantitatea de 

gunoi colectată la nivelul comunei noastre, colectarea nu se face selectiv încă. Gunoiul colectat 

este dus în primă fază la Gaiceana, apoi spre stația de sortare la Bacău. 

Dna consilier Merăuță Valeria face referire la propunerea de închiriere a unor terenuri prin 

licitație publică care sunt administrate de Comisia locala, subliniind că aceste terenuri nu sunt 

proprietatea privată a Primăriei.  

- Un alt aspect pe care îl subliniază este cel al stării drumurilor comunale, unele porțiuni sunt 

pline de gropi, cu denivelări, cum este cel din satul Lichitișeni,  din cauza utilajelor grele care au 

circulat în zonă. Având în vedere că sunt câțiva bănuți alocați la capitolul drumuri, poate se va 

încerca remedierea stării lor. 

Dl consilier Lehăduș Dumitru, consideră util proiectul cu privire la unele măsuri privind 

facilitarea colectării deșeurilor menajere din zonele greu accesibile în comuna Vultureni, în 

special pentru persoanele vârstnice.  

Dl consiler este de acord cu închirierea suprafețelor de teren administrate de Comisia Locala, 

aducând astfel un venit suplimentar la bugetul local. 

Dna consilier Lehăduș Tatiana 

- consideră că planul de lucrări este bine structurat. 

- privind stabilirea regulamentului de pășunat, este de acord ca perioada să fie stabilită între 1 

mai și 31 octombrie, dar ar fi util totuși să se stabilească și unele contravenții. 

- Având în vedere schimbarea calității unor posturi din statul de funcții, o consideră oportun 

în special dacă s-ar proceda și la ocuparea acestora. 

Dna consilier Boghian Alina-Maria, spune că măsurile prezentate pentru colectarea gunoiului 

reprezintă o soluție pentru cei care locuiesc în zone greu accesibile și consideră că o mare 

problemă este și cea a persoanelor cu grave probleme de sănătate care locuiesc în aceste zone și 

la care nu se poate ajunge pentru intervenții medicale.   

Dl viceprimar Lucaci Constantin, spune că anul acesta s-au stricat multe drumuri comunale 

inclusiv drumul județean pe care nu se mai cunoaște măcar piatra. Până la această dată s-a 

încercat pe cât posibil ca acele porțiuni cu probleme să se mențină practicabile. 

Dl președinte de ședință, Filip Vasile întreabă daca se mai inscrie cineva la cuvant, 

nemaifiind solicitări se  supune la vot:  

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. 
Se respinge un nr. de  0 voturi „pentru”, 5 abțineri și 5voturi „împotriva 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind facilitarea colectării 

deșeurilor menajere din zonele greu accesibile în comuna Vultureni. 
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri  pentru gospodărirea 

localități Vultureni, pentru anul 2018. 
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Vultureni, județul Bacău. 
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” 

 

5.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren 

din rezerva Comisiei locale de fond funciar Vultureni. 
Se aprobă cu 9 voturi „pentru” și 1 „abținere” 

 

6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 

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

Bacău. 
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 30 din 30.06.2017 

privind implementarea proiectului „Modernizare iluminat public cu panouri 

fotovoltaice, in sat Vultureni, comuna Vultureni, judeţ Bacău”. 
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 29.03.2018. 

 

 

 

 

   Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 

       Filip Vasile                                           Secretar,                     

                              Roșca Mădălina 

 
 

 


