
 
ROMÂ�IA 

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

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

din 29.04.2009 
 

o Şedinţă convocată potrivit Dispoziţiei primarului comunei Paltin, judeţul  Vrancea 
nr nr. 71   / 22.04.2009. 

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: : reprezentanţii aleşi ai salariaţilor : pentru funcţionarii publici – d-
l Băncilă Valentin, pentru personalul contractual - d-na Miloiu Drăguţa  
Caracterul şedinţei : publică cu accesul oricărei persoane interesate ; 
 

ORDI�EA  DE ZI, ŞI MODUL DE ADOPTARE : 
 

1. Proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului local al comunei Paltin,  la nivelul 
trimestrului al II- lea,  anul 2009 ;  
                                  Iniţiator – Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 12/ 29 aprile 2009; 
 
2. Proiect de hotărâre, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Paltin nr.  
28, din  16 octombrie 2008, privind aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, de la nivelul 
comunei Paltin, care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medical. 
                                 Iniţiator –  Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr.13/ 29 aprile 2009; 



 
3. Proiect de hotărâre, privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Paltin, nr. 24 / 29 
septembrie 2006, penteu  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
acesteia a unor suprafeţe de terenuri, în vederea punerii la dispoziţia Comisiei locale de 
fond funciar. 
                                 Iniţiator –  Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 14/ 29 aprile 2009; 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor unor cheltuieli ce reprezintă plata 
drepturilor prevăzute în Acordul colectiv de muncă, şi respectiv Contractul colectiv de 
muncă, încheiate între  salariaţii Primăriei Paltin şi primar, în calitate de ordonator de 
credite. 
                                  Iniţiator –  Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 15/ 29 aprile 2009; 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar 2008, la nivelul 
comunei Paltin, şi a descărcării de gestiune.  
                                  Iniţiator –  Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 16/ 29 aprile 2009; 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice, la nivelul 
comunei Paltin, pentru anul 2009;  
                                  Iniţiator –  Tudorel Bîtcă – primarul comunei. 

Voturi pentru = 11, contra =0; abţineri = 0, devenit HCL nr. 17/ 29 aprile 2009; 
 
 
 
 
 
                                                                        ÎNTOCMIT,  
                                                                        SECRETAR,  
 

IONEL GHIORGHIŢĂ 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 


