
JUDEŢUL ARGES
COMUNA VULTUREȘTI
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

 HOTĂRÂREA  NR. 41 din 24.06.2021
Privind alegerea presedintelui de sedinta

  Consiliul  local  al  comunei  Vulturești, judetul  Arges, întrunit  în ședință ordinară azi,
24.06.2021:
    Avand  in  vedere  dispozitiile  art.123  OUG  nr.57/  03  iulie  2019  privind  Codul
Administrativ,consiliul  local  alege  dintre  membrii  săi,  în  termenul  stabilit  prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o
perioadă  de  cel  mult  3  luni,  care  conduce  şedinţele  consiliului  şi  semnează  hotărârile
adoptate de acesta;
-Raportul de specialitate  al  compartimentului de resort din primarie nr. 3060/17.06.2021
-Referatul de aprobare al primarului nr. 3056/17.06.2021
-Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  local,  aprobat  prin  HCL  nr.
14/25.03.2021
 In temeiul art.129 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

   Art.1.  Se alege  in functia de președinte de  ședinta al Consiliului Local al comunei
Vulturești, domnul Bica Ion - Dănuț , pe o perioada de 3 luni. 
  Art.2.Prezenta  hotarare  va  fi  afisata  pentru  aducerea  la  cunostinta  publica,  va  fi
comunicata  Institutiei Prefectului –judetul Arges   și va fi publicată în Monitorul oficial
local la adresa de web https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ
 CONSILIER                                                                     Secretar general, 

Bica Ion - Dănuț                                                           Mihai Mircea Claudiu

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” 



JUDEŢUL ARGES
COMUNA VULTUREȘTI
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

 HOTĂRÂREA  NR. 42 din 24.06.2021
privind aprobarea cantității exploatării  de masă lemnoasă din pădurea proprietate

publică a comunei Vulturești și  stabilirea destinației acesteia

  Consiliul  local  al  comunei  Vulturești, judetul  Arges, întrunit  în ședință ordinară azi,
24.06.2021:
    Avand in vedere: 
- Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin H.G. nr. 715/2017 
-Raportul de specialitate  al  compartimentului de resort din primarie nr. 3061/17.06.2021
-Referatul de aprobare al primarului nr. 3057/17.06.2021

 In temeiul art.129 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

 Art.1. Se aprobă cantitatea de 60 mc de masă lemnoasă care se va recolta la nivelul
anului 2021 din fondul forestier proprietate publică a comunei Vulturești.

Art.2. Se  aprobă  destinația  masei  lemnoase  provenită  din  fondul  forestier
proprietate publică a comunei Vulturești, pentru anul 2021, după cum urmează:

- 45 mc pentru primărie
- 15 mc pentru bisericile din comuna Vulturești.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Vulturești,
cu sprijinul compartimentelor din aparatul de specialitate.

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata primarului comunei Vulturești,  Institutiei
Prefectului  –judetul  Arges   și  va  fi  adusă  la  cunoștință  publică  prin  publicarea  în
Monitorul oficial local la adresa de web https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-
oficial-local .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ
 CONSILIER                                                                     Secretar general, 

Bica Ion - Dănuț                                                           Mihai Mircea Claudiu

mirce
Typewriter
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă”



     JUDEŢUL ARGES
     COMUNA VULTUREȘTI
     CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

 HOTĂRÂREA  NR.  43 din 24.06.2021

 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții „Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești județul Argeș”- faza

D.A.L.I.

Consiliul  Local al  comunei  Vulturești,  judeţul  Arges,  întrunit  în  şedinţă ordinară,  astăzi
24.06.2021, ora 16,30;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Vulturești nr.3058/17.06.2021
- Raportul de specialitate nr. 3062/17.06.2021, întocmit de compartimentul de
specialitate al comunei Vulturești;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;

- Legea 500/2002 privind finantele publice;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Dispozițiile art. 129 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.d) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind

Codul administrativ;
In  temeiul  prevederilor  art.133 alin.(2)  lit.  a)196 alin.(1)  lit.a)    din  O.U.G.   nr.

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Vulturești:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectul de investiții
„Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești județul Argeș”- faza D.A.L.I.,
pentru drumurile locale  prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă
din aceasta.
Art.2.  Primarul  comunei  împreuna  cu  aparatul  de  specialitate,  vor  duce  la  îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.3. Secretarul general al comunei Vulturești va comunica prezenta hotărâre Primarului
comunei Vulturești,  compartimentului  achiziții  publice si  Instituţiei Prefectului  – Judeţul
Arges în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în Monitorul oficial
local la adresa https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local pentru aducere
la cunoștință publică.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ
 CONSILIER                                                                     Secretar general, 

 Bica Ion - Dănuț                                                            Mihai Mircea Claudiu

 Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă”



JUDEŢUL ARGES
COMUNA VULTUREȘTI
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

  HOTĂRÂREA  NR. 44 din 24.06.2021
privind convocarea adunării proprietarilor de teren din comuna Vulturești în vederea desemnării a

4 reprezentanți în Comisia locală de fond funciar Vulturești

  Consiliul local al comunei Vulturești, judetul Arges, întrunit în ședință ordinară azi, 24.06.2021:
    Avand in vedere: 
- prevederile art. 12 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-  prevederile  art.  2,  alin.  1,  lit.  h  din  Hotararea  de  Guvern  nr.  890/2005,  pentru  aprobarea
Regulamentului  privind  procedura  de  constituire,  atributiile  si  functionarea  comisiilor  pentru
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Referatul de aprobare al primarului comunei Vulturești nr. 3059/17.06.2021
Raportul de specialitate nr. 3063/17.06.2021
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

In temeiul art.129 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

 Art.1   Se  convoaca  adunarea  proprietarilor  de  teren  din  comuna  Vulturești,  în  vederea
desemnării a  patru reprezentanţi ai acestora în Comisia Locală de Fond Funciar Vulturești, la data
de 09.07.2021, ora 12:00.

Art.2.  Adunarea proprietarilor de teren din comuna Vulturești va fi legal constituita dacă
este prezentă majoritatea din numarul acestora.

Art.3. Hotararea privind alegerea reprezentanților proprietarilor in Comisia Locală de Fond
Funciar Vulturești se adoptă cu majoritate simpla.

Art.4. Primarul comunei Vulturești în calitate de Presedinte al Comisiei Locale de Fond
Funciar Vulturești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  prin  grija  secretarului  general  al  Comunei
Vulturești Instituţiei Prefectului – județul Argeș, primarului comunei Vulturești, membrilor comisiei
locale de fond funciar și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și în alte
locuri  publice,  precum  și  prin  publicare  în  Monitorul  oficial  local  la  adresa  de  web:
https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
             CONSILIER,                                                                                Secretar general, 
          Bica Ion Dănuț                                                                            Mihai Mircea Claudiu

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă”


