
 
ROMÂ�IA 

JUDEŢUL VRA�CEA 
CO�SILIUL LOCAL AL COMU�EI PALTI� 

 
MI�UTA  ŞEDI�ŢEI  ORDI�ARE A CO�SILIULUI LOCAL PALTI� 

din 27.05 .2009 
 

o Şedinţă convocată potrivit Dispoziţiei primarului comunei Paltin, judeţul  Vrancea 
nr nr. 79   / 21.05.2009. 

Consilieri prezenţi : 
1. Tătaru Ionel  
2. Tulache Ionel 
3.  Dragomir Gheorghe  
4. Tumurică Adriana 
5. Tumurică Fănică  
6. Panţuş Ion 
7. Panţuş Valerică - Lorian 
8. Tumurică Doru 
9. Drăgan Nicu 
10. Pavil Vasile  
11. Vâlcan  Serafim 

 
Consilieri absenţi : 0 
Preşedinte de şedinţă : Panţuş Valerică - Lorian 
Delegaţi săteşti  convocaţi şi prezenţi      =  0; 
�r. hotărâri adoptate de consiliul local  =  6 
�r. proiectelor de hotărâre respinse       =  0 
Amendamente propuse …………………= 0; 
Invitaţi convocaţi şi prezenţi: :  d-l Boroş Gelu – contabil cheltuieli. 
Caracterul şedinţei : publică cu accesul oricărei persoane interesate ; 
 

ORDI�EA  DE ZI, ŞI MODUL DE ADOPTARE : 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice a obiectivului de 
investiţii : „Balastrare drumuri de interes local” 
                Iniţiator – Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 18 / 27 mai  2009; 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice a obiectivului de 
investiţii : „Extindere reţele de alimentare cu apă, mărirea capacităţii de îmagazinare şi a 
sursei, comuna Paltin, Judeţul Vrancea” 
                Iniţiator – Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 19 / 27 mai  2009; 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice  a obiectivului : 
„Reabilitare sediu Primăria comunei Paltin, judeţul Vrancea” 
                Iniţiator – Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 20 / 27 mai  2009; 



 
 
4.   Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării, din bugetul local, cu o sumă în procent de  
de 2% din valoarea proiectului „Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii 
Administrative – Înfiinţarea unui ghişeu unic pentru cetăţeni, şi a unui program de 
management al documentelor, la nivelul Primăriei comunei Paltin, judeţul Vrancea”   
                Iniţiator – Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 21 / 27 mai  2009; 
 
5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local, şi încheierea unui 
contract de prestări servicii, în vederea realizării de măsurători cadastrale, pentru actualizarea şi 
inventarierea  domeniului public şi privat al comunei, precum şi efectuarea de măsurători 
cadastrale la terenurile solicitate de foştii proprietari, conform legilor fondului funciar. 
               Iniţiator – Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 22 / 27 mai  2009; 
 
6.  Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii aprobate prin HCL nr. 9 / 2009 şi 
HCL nr. 12 / 2009;  
               Iniţiator – Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 23 / 27 mai  2009; 
 
                                                                  
 
 
 
                                                                         ÎNTOCMIT,  
                                                                        SECRETAR,  
 

IONEL GHIORGHIŢĂ 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 


