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Proces-verbal.
Incheiat astazi 28 iulie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin
dispozitia primarului nr.151/21.07.2017
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 12, din totalul de 12 consilieri in
functie, doamna Manciu Anisoara- secretar comuna , domnul primar,doamna
Ivanciu Florentina – referent principal la Compartimentul Contabilitate.
Sedinta este publica.
Domnul primar , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor
prezenti urmatoarele Proiecte de hotarari;
1.Proiect de hotarare de modificare si completare a Hotararii
nr.18/25.06.2016, privind alegeera Comisiei de validare;
2.Proiect de hotarare privind validarea in functia de consilieri locali a
urmatorilor supleanti; Gorneanu Nicusor Laurentiu, Radoaica Nicolae si Carausu
Dorina..
3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ulmeni;
4.Diverse.
Potrivit art.43 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare se completeaza Ordinea de zi
cu Proiectul de hotarare privind angajarea unui aparator ales pentru
asigurarea asistentei juridice-consultanta si reprezentare in fata instantelor
de judecata pentru comuna Ulmeni si Consiliul Local Ulmeni.
Domnul consilier Florea 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 modificare si
completare a Hotararii nr.18/25.06.2016, privind alegeera Comisiei de validare;
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta , raporul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.Se fac propuneri pentru a se desemna presedintele comisiei
de validare .Se supune la vot singura propunere facuta , fiind aprobata cu
unanimitate de voturi. domnul Gama Marian , fiind desemnat ca presedinte al

Comisiei de validare.Din partea Comisiei Juridice se da cuvintul domnului Panciu
Constantin, 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.28/2017.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind
validarea in functia de consilieri locali a urmatorilor supleanti; Gorneanu Nicusor
Laurentiu, Radoaica Nicolae si Carausu Dorina
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta ,adresa din partea
Partidului National Liberal, Filiala Calarasi, referatul constatator si proiectul de
hotarare.
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta referatul constataor,
adresa PNL Organizatia Judeteana Calarasi si proiectul de hotarare.
Se face pauza pentru a se intrunii comisia de validare in vederea studierii
documentelor si intocmirii procesului verbal
Se da cuvintul domnului Gama Marian, pentru a prezenta procesul verbal al
comisie de validare.
Se da cuvintul domnului Panciu Constantin, 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.29/2017.
Dupa validare, domnii consilieri Gorneanu Nicusoar Laurentiu, Radoaica
Nicolae si Carausu Dorina au depus juramanntul.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind
stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni;
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta , expunerea de motive
a primarului, raporul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si proiectul de hotarare.Se prezinta grila de salarizare
specifica functiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Se prezinta
rapoartele de avizare din partea fiecarei comisii de specialitate.
Se trece la discutii; Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.30/2017.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi.Proiectul de hotarare privind
angajarea unui aparator ales pentru asigurarea asistentei juridice-consultanta si
reprezentare in fata instantelor de judecata pentru comuna Ulmeni si Consiliul
Local Ulmeni, in dosarul civil nr.1086/116/2017, aflat pe rolul Tribunalului
Calarasi.
Se da cuvintul doamnei secretar pentru a prezentanota de fundamentare a
primarului cat si faptul ca urmeaza sa recuperam suma de 65.874 lei de
Societatea Agricola 8 Martie Ulmeni,ca diferenta de impozit neachitat, iar pentru
faptul ca suntem actionati in instanta pe rolul Tribunalului Calarasi in dosarul
nr.1086/116/2017, considerm necesar angajarea unui aparator

Se trece la discutii; Comisiile au fost de acord cu acest lucru, urmand ca
raportul de avizare sa fie depus de Comisia de agricultura, activitati economicofinanciare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism.
Nefiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.31/2017.

Se trece la punctul Diverse.
Doamna secretar, prezinta Raportul de activitate al asistentilor personali din
perioada semestrului I al anului 2017,
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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