ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.............................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

Nr.879/29.02.2016
Proces-verbal.
Incheiat astazi 29 Februarie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin
dispozitia primarului nr.37/19.02.2016
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
primar Uleia Gheorghe , 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 13, din totalul de 13 consilieri in functie,
doamna Manciu Anisoara- secretar comuna , domnul primar, doamna Micu Mariana si doamna
Istrate Eugenia – referent contabil.
Sedinta este publica.
Domnul primar , Uleia Gheorghe, deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea
celor prezenti urmatoarele Proiecte de hotarari;
1.Proiect de hotarare de aprobare a procedurii privind modalitatea de identificare a
beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor
sociale pentru copii proveniti din familii defavorizate, pe anul 2015 – 2016;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local , pentru
persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat;
4.Proiect de hotarare privind completarea Anexei HCL Ulmeni nr.22/24.08.1999, privind
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Ulmeni, cu
modificarile si completarile ulterioare;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru
anul 2016;
6.Diverse.
Potrivit art.43 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, se suplimenteaza ordinea de zi cu Proiectul de hotarare
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare
a investitiei dupa scaderea cotei de TVA la 20% pentru Proiectul denumit “Reabilitarea
Scoala Generala I-VIII Grigore Moisil Ulmeni”.
Se desemneaza presedintele de sedinta;
Se fac propuneri ; domnul consilier Anton N. il propune ca presedinte de sedinta pe
domnul Catana Ion. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot respectiva propunere , fiind
aprobata cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Catana Ion , 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 de aprobare a procedurii
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale si a
numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniti din familii
defavorizate, pe anul 2015 – 2016;

Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Gheorghe pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Se trece la discutii;Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.7/2016.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 2016
Se da cuvantul doamnei Istrate Eugenia- referent contabil pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de
hotarare.
Se da cuvantul domnului Penu Gheorghe pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Se trece la discutii;Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.8/2016.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi; .Proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de lucrari de interes local , pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat;
Se da cavintul domnului Catana Ion pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului Penu Gheorghe pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; domnul Mustatea Zamfir , solicita un tabel cu cei care trebuie sa
presteze orele respective , iar doamna Istrate precizeaza ca la fiecare modificare de cuantum
primesc prin posta dispozitia primarului , in care este inscris si numarul de ore pe care trebuie
sa-l efectueze.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.9/2016.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi: Proiect de hotarare privind completarea
Anexei HCL Ulmeni nr.22/24.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al Comunei Ulmeni, cu modificarile si completarile ulterioare
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta raportul compartimentului de resort
din cadruul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului Penu Gheorghe pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Se trece la discutii;domnul Penu Gheorghe solicita punctele din camp pe unde trece
acest drum agricol de exploatatie, fiind precizate de domnul primar ca plecand de la locuinta
cetateanului Macinic cu porecla Oprica , merge la Movila de la Valea lui Soare , in continuare
la pista de avion trece spre terenul Tausanca – in continuare in camp la neirigat si pe linga
canal iese in nord la Mitreni.Totodata , dl. Primar precizeaza ca nu s-au stabilit suprafata
acestuia ( lungimea si latimea ) deoarece nu s-a putut intra in camp, acestea urmand a se
stabilii, cat mai urgent posibil , in functie de conditiile pedoclimatice. Nemaifiind alte discutii , se
supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea
nr.10/2016.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea
Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016;
Se da cuvantul doamnei Micu Mariana pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadruul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului Penu Gheorghe pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.

Se trece la discutii; Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.11/2016.
Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei dupa
scaderea cotei de TVA la 20% pentru Proiectul denumit “Reabilitarea Scoala Generala
I-VIII Grigore Moisil Ulmeni”.
Se da cuvantul domnului Catana Ion pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadruul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului Penu Gheorghe pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.12/2016.
Se trece la punctul 6 Diverse.
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta multumeste pentru participare si
declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion CATANA

SECRETAR COMUNA,
Anisoara MANCIU

