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Proces-verbal.
Incheiat astazi 28.02.2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local
Ulmeni,convocata prin
dispozitia primarului nr.50/23.02.2018
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 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 15, din totalul de 15 consilieri in
functie, doamna Manciu Anisoara- secretar comuna , domnul primar,doamna
Ivanciu Florentina – referent contabil.
Sedinta este publica.
Domnul primar , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor
prezenti urmatoarele Proiecte de hotarari;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor bunuri , obiecte de
inventar din patrimoniul Consiliului Local in anul 2017, care sunt amortizate
integral , au durata de functionare expirata si nu mai pot fi utilizate;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului disponibil neutilizat
la data de 31.12.2017, al Scolii Gimnaziale Grigore Moisil Ulmeni, in suma de
20995, 38 lei;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de prestari
servicii cu Directia pentru Agricultura judeteana Calarasi , in vederea realizarii
Planului de amenajament pastoral , pentru comuna Ulmeni, judetul Calarasi;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a
functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Ulmeni,
judetul Calarasi in anul 2018.
5.Diverse.
Potrivit art.43 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare se completeaza ordinea d zi
cu Proiectul de hotarare privind constatarea apartenetei a suprafetei de teren
intravilan de 3178 mp.
Domnul consilier Anton Niculae , 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 casarii unor bunuri , obiecte de inventar din patrimoniul Consiliului
Local in anul 2017, care sunt amortizate integral , au durata de functionare
expirata si nu mai pot fi utilizate;

Se da cuvantul doamnei Ivanciu Florentina - referent contabil pentru a
prezenta , raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului , raportul comisiei de inventariere si proiectul de
hotarare. Se da cuvintul domului Catana Ion pentru a prezenta rapoartul de
avizare al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii;Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.5/2018.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea utilizarii fondului disponibil neutilizat la data de 31.12.2017, al Scolii
Gimnaziale Grigore Moisil Ulmeni, in suma de 20995, 38 lei .
Se da cuvantul doamnei Ivanciu Florentina pentru a prezenta ,adresa
Scolii gimanziale , raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, si proiectul de hotarare. Se da cuvintul domnului Catana
Ion pentru a prezenta raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii;Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.6/2018.
Se trece la punctul 3.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii
contractului de prestari servicii cu Directia pentru Agricultura judeteana Calarasi ,
in vederea realizarii Planului de amenajament pastoral , pentru comuna Ulmeni,
judetul Calarasi;
Se da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta , raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare. Se precizeaza ca potrivit Ordinului Prefectului
nr.244/22.06.2004 suprafata este de 432,14 ha, dar din masuratori in sistemul
stereo 70 suprafata reala este de 397, 5928 ha. Din total suprafata , pajiste este
de 28,10 ha, restul este teren arabil. Suntem de acord ca pe intreaga suprafata
sa se intocmeasca amenajamentul pastoral, intrucit este islaz comunal.
Se da cuvintul domnului Florea Ion pentru a prezenta raportul de avizare
al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii;Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.7/2018.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de
specialitate al primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi in anul 2018.
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta ,nota de fundamentare
a domnului primar, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului,avizul ANFP si proiectul de hotarare. Se da cuvintul
domnilor; Catana Ion, Panciu Constantin si Gama Marian pentru a prezenta
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Se trece la discutii;Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.8/2018.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
constatarea apartenetei a suprafetei de teren intravilan de 3178 mp.
Se da cuvintul domului consilier Dragnoi Petre pentru a prezenta raportul
intocmit si proiectului de hotarare.

Se consulta comisia juridica in vederea avizarii, urmind ca dupa sedinta sa
fie intocmit raportul de avizare.Se trece la discutii, domnul consilier Dragnoi Petre
precizeaza care este terenul in cauza si unde este amplasat.
Se trece la discutii;Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.9/2018.
Se trece la punctul 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.
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