
ANEXĂ LA 

 H.C.L. VULTURENI Nr. ........ din 29.06.2018 

R E G I S T R U 

Cuprinzând hotărârile Consiliului local al comunei Vultureni adoptate în anul 2017 

 

Nr. 

Hot. 

Data 

adoptării 

Conținutul hotărârii Modalitatea de ducere la îndeplinire a HCL 

1 25.01.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru 

cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala 

Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, 

aferente  lunilor noiembrie și decembrie 2016 

S-a aprobat decontarea sumei de 3849 lei, reprezentând 

contravaloarea cheltuielilor de transport la și de la locul de 

muncă, aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2016 

2 25.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2017-2018 

în baza Avizului Conform acordat de Inspectoratul 

Școlar Județean Bacău. 

 

S-a aprobat modificarea rețelei școlare  pentru anul 2017-2018 

în baza Avizului Conform acordat de Inspectoratul Școlar 

Județean Bacău. 

 

3 25.01.2017 privind aplicarea Planului de lucrări de interes local pe 

anul 2017 pentru beneficiarii de ajutor social, Legea 

416/2001 

A fost întocmit și realizat. 

4 25.01.2017 privind asocierea comunei Vultureni, județul Bacău cu 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – 

Filiala Județului Bacău 

A fost aprobată. Nu se aplică. 

5 25.01.2017 privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de 

inventar. 

S-a aprobat scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar conform anexei 1 și 2.  

6 25.01.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale ADIB. A fost aprobată. Se aplică. 

7 25.01.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale ADIS. A fost aprobată. Se aplică. 

8 25.01.2017 pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de 

poziţie privind modul de implementare a proiectului 

„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în 

judeţul Bacău” 

A fost aprobat. Se aplică. 
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9 25.01.2017 privind primirea orașului Onești în calitate de membru la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 

și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 

A fost aprobat. 

10 25.01.2017 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului 

local pe anul 2015 a deficitului anului 2016. 

S-a aprobat acoperirea definitivă în sumă de 192.081,72 lei din 

excedentul bugetului local al anului 2015 a deficitului secțiunii 

de dezvoltare al anului 2016, sumă utilizată pentru realizarea 

obiectivelor de investiții. 

11 25.01.2017 pPrivind aprobarea contului anual de executie la finalul 

anului 2016. 

A fost aprobat. 

12 28.02.2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 

2017. 

Au fost aprobate și duse la îndeplinire. 

13 28.02.2018 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile 

aferente investiției  „MODERNIZARE DRUMURI DE 

INTERS LOCAL IN COMUNA VULTURENI , 

JUDETUL BACAU” 

 

S-a aprobat valoarea totala a investitiei: 5.357.207,00 lei, 

inclusiv T.V.A. Urmează  a se implementa. 

14 28.02.2018 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile 

aferente investiției "Reabilitarea si modernizarea 

sistemului de  iluminat public in comuna Vultureni, 

judeţul Bacău” 

 

Se aprobă valoarea totala a investitiei de 521.321,15 lei, 

inclusiv T.V.A 

15 28.02.2018 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile. 

Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu 

energie electrica a sistemului de iluminat public. 

S-a aprobat valoarea totala a investitiei de  99.531,31 lei, 

inclusiv T.V.A. Urmează  a se implementa. 

16 31.03.2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta. S-a aprobat.  

17 31.03.2017 privind aprobarea bugetului pe anul 2017. S-a aprobat. 

18 31.03.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru 

cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala 

Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, 

aferente  lunilor ianuarie, februarie și martie 2017. 

Se aprobă decontarea sumei de 4833 lei, reprezentând 

contravaloarea cheltuielilor de transport la și de la locul de 

muncă, aferentă lunilor ianuarie, februarie și martie  2017. 

19 31.03.2017 privind decontarea de catre ADIS Bacau catre SC 

COMPANIA ROMPREST SA la tariful unic de 317,73 

S-a aprobat. 



3 
 

ron/tona fara TVA pentru colectarea desesurilor 

municipale din mediul urban in perioada de tranzitie 

pana la data operarii instalatiilor de deseuri municipal din 

judetul Bacau 

 

20 31.03.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice. 

S-a aprobat și implementat. 

21 31.03.2017 privind reorganizarea SVSU. S-a aprobat și implementat. 

22 31.03.2017 privind inchirierea terenului arabil in suprafata de 5238 

mp în sat Lichitișeni, comuna Vultureni. 

S-a aprobat. S-a încheiat contract de închiriere. 

23 31.03.2017 privind inchirierea terenului arabil in suprafata de 3500 

mp în sat Bosia, comuna Vultureni. 

S-a aprobat. S-a încheiat contract de închiriere. 

24 28.04.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru 

cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala 

Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, 

aferente  lunii aprilie 2017. 

S-a aprobat decontarea sumei de 1118 lei, reprezentând 

contravaloarea cheltuielilor de transport la și de la locul de 

muncă, aferentă lunii aprilie 2017. 

25 28.04.2017 pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la  

Documentul de poziţie privind modul de implementare a 

proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor 

solide în judeţul Bacău” 

 

S-a aprobat. 

26 31.05.2017 privind aprobarea  ,, Planului anual si de perspectiva 

pentru asigurarea resurselor umane ,materiale si 

financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de 

urgenta “al  Comunei  Vultureni, judetul BACAU  

 

S-a aprobat și implementat. 

27 31.05.2017 privind închirierea terenului arabil cu suprafața de11,80 

ha, rezervă a Comisiei Locale Vultureni județul Bacău. 

 

S-a aprobat. S-a încheiat contract de închiriere. 

28 31.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 

iunie, iulie, august. 

S-a aprobat. 

29 30.06.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru S-a aprobat decontarea sumei de 2211 lei, reprezentând 
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cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala 

Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, 

aferente  lunii mai 2017. 

contravaloarea cheltuielilor de transport la și de la locul de 

muncă, aferentă lunii mai 2017. 

30 30.06.2017 Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

„MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC CU PANOURI 

FOTOVOLTAICE SAT VULTURENI COMUNA 

VULTURENI  JUDEȚUL BACĂU” 

 

S-a aprobat. Se implementează. 

31 30.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC CU 

PANOURI FOTOVOLTAICE SAT VULTURENI COMUNA 

VULTURENI  JUDEȚUL BACĂU” 

S-a aprobat. Se implementează. 

32 30.06.2017 privind aprobarea normelor de venit utilizate la 

impunerea veniturilor din activități agricole pentru anul 

2017, pentru contribuabilii persoane fizice 

 

S-a aprobat. S-a adus la cunoștința cetățenilor și prin publicarea 

pe site-ul instituției. 

33 30.06.2017 rectificare de buget anul 2017. A fost aprobată. 

34 27.07.2017 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din 

cadrul Primăriei Vultureni, ȋncepând cu data de 

01.07.2017, conform Legii 153 din 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

A fost aprobat și implementat. 

35 27.07.2017 privind însușirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi 

a Județului Bacău prin Decizia nr. 29 din 11.07.2017 și a 

Raportului de audit nr. A13/765 

 

A fost adus la cunoștința consilierilor și aprobat. 

36 25.08.2017 privind validarea consilierului local Branza Neculai. Validat. 

37 25.08.2017 privind rectificarea bugetara A fost aprobată. 

38 25.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta. S-a aprobat. 

39 29.09.2017 privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei  

Filip Constanța-Daniela şi validarea mandatului unui nou 

consilier pe locul devenit vacant 

S-a luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local al doamnei Filip Constanța-

Daniela, ca urmare a demisiei acesteia şi se declară vacant locul 

acestuia și s-a validează mandatul de consilier local al domnului Filip 
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Vasile, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al comunei 

Vultureni din partea Partidului Alianța Liberarilor. 

40 29.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. S-a aprobat. 

41 29.09.2017 privind însușirea Raportului de fallow up nr. 1009 din 

31.07.2017 încheiat de Camera de Conturi a Județului 

Bacău  în urma verificării modului de ducere la 

îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 74 din 

28.10.2014 și prin Decizia nr. 74/2 din 08.08.2017. 

 

A fost adus la cunoștința consilierilor și aprobat. 

42 29.09.2017 privind închirierea locuinței de serviciu de la Centru de 

Sanatate, comuna Vultureni, județul Bacău. 

 

S-a aprobat și s-a încheiat contract de închiriere. 

43 16.10.2017 privind planurile de actiune pentru protectia apelor 

impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole în comuna 

Vultureni. 

S-a aprobat. Se aplică. 

44 16.10.2017 privind rectificarea bugetara pentru anul 2017. S-a aprobat. 

45 16.10.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru 

cadrele didactice. 

S-a aprobat decontarea sumei de 2846 lei, reprezentând 

contravaloarea cheltuielilor de transport la și de la locul de 

muncă, aferentă lunilor iulie, august și septembrie 2017. 

46 16.10.2017 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Vultureni in cadrul Adunarii Generale a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB 

S-a acordat mandat d-lui Primar al comunei Vultureni. 

47 16.10.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, 

altele decat alimentarea cu apa potabila si canalizare. 

S-au aprobat noile tarife conform anexelor. 

48 24.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului „Modernizarea drumurilor de interes local” 

în comuna Vultureni, județul Bacău. 

S-au aprobat. Se implementează. 

49 24.10.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local 

„Modernizarea drumurilor de interes local”. 

S-a aprobat. Se implementează. 

50 24.10.2017 privind completarea si modificarea inventarului 

domeniului public al comunei Vultureni, județul Bacău. 

A fost aprobată completarea cu următoarele elemente: D.C.L. 

2678 și D.C. 70 

51 20.11.2017 privind rectificarea bugetara pe anul 2017. S-a aprobat. 
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52 20.11.2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren 

arabil aparţinând domeniului privat al comunei Vultureni 

în suprafaţă de 33,68 ha, în scopul realizării de culturi 

agricole pentru nevoile familiale, situat in extravilanul 

comunei Vultureni, în zona - Medeleni , Ghilăveşti,  

Dorneni,  Reprivăț,  Valea Lupului,  Țigănești, Godinești 

de Sus şi suprafaţa de 74,43 ha păşune, situată in 

extravilanul comunei Vultureni, în zona, Ghilăveşti , 

Dorneni, V. Salciei, Lichitișeni pentru pășunatul 

animalelor mari (cabaline şi bovine) şi ovine din comuna 

Vultureni. 

S-a aprobat și implementat. 

53 20.11.2017 privind aprobarea statutului comunei Vultureni. A fost aprobat. 

54 20.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului Local Vultureni. 

A fost aprobat. 

55 20.11.2017 privind actualizarea regulamentului de organizare si 

functionare al aparatului de specialitate al primaului și a 

serviciilor publice de interes local. 

A fost aprobat. 

56 20.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta. S-a aprobat. 

57 20.11.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local 

al doamnei ARHIP LULUSA si declararea mandatului 

vacant. 

S-a aprobat. 

58 20.11.2017 privind acordarea voucherelor de vacanta conform OUG 

46/ 2017. 

S-a aprobat acordarea voucherelor de vacanță pentru toți 

angajații. 

59 20.11.2017 privind insusirea raportului primarului referitor la starea 

economică, socială și de mediu a UAT Vultureni pe anul 

2017. 

S-a luat la cunoștință. 

60 21.12.2017 privind stabilirea programului de audienta de catre 

Consiliul Local. 

S-a stabilit. Se aplică. 

61 21.12.2017 privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodarirea 

localitatii pentru anul 2017. 

S-a aprobat și aplicat. 

62 21.12.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru 

anul 2018. 

S-a stabilit la suma de 4,07 lei/ persoană/ lună pentru 

persoanele fizice. 
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63 21.12.2017 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 

2018-2019. 

Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

din comuna Vultureni, județul Bacău pentru  anul şcolar 2018-

2019 

 

64 21.12.2017 privind acordarea unui cadou in valoare de 300 lei 

familiilor din comuna Vultureni cu ocazia implinirii a 50 

de ani de  casatorie. 

 

S-a acordat unui număr de trei familii. 

65 21.12.2017 privind rectificarea bugetara. S-a aprobat. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

ȚĂRANU OCTAVIAN-DANIEL 


