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Proces-verbal.
Incheiat astazi 30.09.2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,convocata prin
dispozitia primarului nr.211/24.08.2018
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 analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;
2.Diverse.
Totodata anunta suplimentarea Ordinii de zi conform art.43 din Legea administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1.Proiect de hotarare privind stabilirea datei adunarii cetatenesti organizata pentru
alegerea reprezentantilor proprietarilor care sa faca parte din Comisia Locala pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ulmeni.
2.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Catana Ion în
vederea exercitării atribuţiilor comunei Ulmeni, în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS’’.
Domnul Mircea Iulian Mugurel , 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. 1.Proiect de hotarare privind analiza stadiului de
inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor
pentru eficientizarea acestei activitati;
Se da cuvintul doamnei secretar pentru a prezenta raportul privind analiza stadiului
de inscriere a datelor in registrul agricol, pina la sfirsitul trimestrului I, al anului 2018, ale caror
date au fost completate de responsabilul cu atributii in compartimentul registrul agricol precum
si stabilirea masurilor care se impun pentru eficientizarea acestei activitati si proiectul de
hotarare .
Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin , Florea Ion si Anton Niculae pentru a
prezenta raportele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.31/2018.

Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind stabilirea datei
adunarii cetatenesti organizata pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor care sa faca
parte din Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
Ulmeni.
Se da cuvintul doamnei secretar pentru a prezenta raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare .
Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin , Florea Ion si Anton Niculae pentru a
prezenta raportele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.32/2018.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind acordarea unui
mandat special domnului Catana Ion în vederea exercitării atribuţiilor comunei Ulmeni, în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT
SALUBRIS’’.
Se da cuvintul doamnei secretar pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare .
Se da cuvintul domului Panciu Constantin 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.33/2018.
Se trece la punctul Diverse. Domnul consilier Cotea Florian se in expunerea sa se
refera la urmatoarele aspecte;
- In curind se deschide noul an scolar, dar sunt numeroase probleme nerezolvate:
-curtea Scolii nr.2 nu este inca asfaltata, pe timp de ploaie, copii care majoritatea provin din
familii nevoiase, dup ace au incaltaminte de proasta calitate, si in curtea scolii se mai uda la
picioare ;
- Scoala nr.1, hidroizolatia lasa de droit, ploua in laboratoare, nu se mai fac cursuri, este pericol,
apa ajunge pina la instalatia electrica, iar la cabinetul CDI este necesar zugravitul.
- o alta problema este cea a locurilor de casa concesionate, fara constructii , terenuri ocupate
de buruieni, si pentru care nu au fost platite taxele stipulate in contract.
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,
MIRCEA Iulian - Mugurel
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