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Nr.4829/27.09.2018
Proces-verbal.
Incheiat astazi 27.09.2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,convocata prin
dispozitia primarului nr.231/19.09.2018
In sala de sedinte a Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astazi data de mai sus
se desfasoara lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmeni, convocata de domnul
Catana Ion - viceprimar cu atributiii delegate conform OP nr.187/2018 , in conformitate cu
prevederile art.39 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata , cu
modifiarile si completarile ulterioare.
La lucrarile sedinte participa un numar de 15, din totalul de 15 consilieri in functie si
doamna secretar .
Sedinta este publica.
Doamna secretar deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor prezenti
urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi,
Sedinta va avea urmatoarele Proiecte pe Ordinea de zi;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018;
2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Ulmeni , in
Consiliul de administratie al unitatii de invatamint preuniversitar de stat din comuna Ulmeni Scoala Gimnaziala ‘’’Grigore Moisil ‘’, penru anul scolar 2018 – 2019;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata
totala de 4530 mp, inscris in cartea funciara a comunei Ulmeni nr.20124, in doua loturi
4.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Mircea Mirela;
5.Diverse.
Domnul Moldoveanu Marian , in calitate de presedinte de sedinta, preia lucrarile
sedintei si da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta procesul –verbal , incheiat in
sedinta anterioara. Nefiind discutii, se supune la vot procesul verbal , care este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 2018;
Se da cuvintul doamnei contabil pentru a prezenta raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare .
Se da cuvintul doamnei Carausu Dorina pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate. Se trece la discutii, domnul consilier Dragnoi Petre cere informatii
suplimentare cu privire la sumele respective, primind raspuns din partea doamnei contabil.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.36/2018.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local Ulmeni , in Consiliul de administratie al unitatii de invatamint
preuniversitar de stat din comuna Ulmeni - Scoala Gimnaziala ‘’’Grigore Moisil ‘’, penru anul
scolar 2018 – 2019.
Se da cuvintul doamnei secretar pentru a prezenta adresa Scolii Gimnaziale Grigore
Moisil Ulmeni si proiectul de hotarare .

Se da cuvintul domnului Petre Viorel pentru a prezenta raportul de avizare al comisiei
de specialitate.
Se fac propuneri , fiind propusi urmatorii; Cotea Florian si Panciu Constantin , pentru a
face parte din Consiliul de administratie al scolii si dl. Paraschiv Marian care sa faca parte din
(CEAC) -Comisia pentru evaluarea asigurarii calitatii.Pentru fiecare caz in parte s-a votat in
mod individual.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.37/2018.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind aprobarea
dezmembrarii terenului intravilan in suprafata totala de 4530 mp, inscris in cartea funciara a
comunei Ulmeni nr.20124, in doua loturi
Se da cuvintul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare .
Se da cuvintul doamnei Carausu Dorina pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.38/2018.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor
de urgenta doamnei Mircea Mirela, dar doaman secretar precizeaza ca aceasta situatie se
rezolva prin dispozitia primarului.
Se trece la punctul Diverse. Domnul viceprimar face o informare cu privire la racordarea
localitatii la reteaua de gaze, dar urmeaza ca inceputul demersului sa vina din partea Consiliului
JUdetean Calarasi.
Nemaifiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta multumeste pentru participare si
declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marian MOLDOVEANU
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