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Nr.3930/09.08.2018
Proces-verbal.
Incheiat astazi 9 August 2018, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.203/09.08.2018
In sala de sedinte a Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astazi data de mai sus
se desfasoara lucrarile sedintei de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata de domnul ION
Catana viceprimar cu atributiii delegate, conform OP nr.187/2018 , in conformitate cu
prevederile art.39 alin.(4) 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,
domnul primar, si doamna secretar .
Sedinta este publica.
Domnul primar , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor prezenti
urmatoarele Proiecte de hotarari;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de Proiect si de
aprobare a Acordului de parteneriat PROIECT CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD MUNTENIA” cod Mysmis 125155, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ,
Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare
Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
2.Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin CNI a amplasamentului si asigurarea
conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii : CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL IN LOCALITATEA ULMENI, COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI”
3. Diverse.
Domnul consilier Iulian Miugurel Mircea, 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 Proiectului si a
cheltuielilor legate de Proiect si de aprobare a Acordului de parteneriat PROIECT
CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155, Axa
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale , Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în
educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
Se da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta referatul de aprobare a
Proiectului si a cheltuielilor legate de acordul de parteneriat privind constructia de gradinite
Se da cuvintul domnilor Florea Ion, Anton Niculae si Panciu Constantin 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.29/2018.

Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin CNI a
amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii :
CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA ULMENI, COMUNA
ULMENI, JUDETUL CALARASI”
Se da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta epunerea de motive , raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de
hotarare.
Se da cuvintul domnului Florea 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.30/2018.

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.

Presedinte de sedinta ,
Iulian Mugurel MIRCEA

Secretar,
Anisoara MANCIU

