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Nr.2942/31.07.2012
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31 Iulie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.215/25.07.2012.2012
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 modificarile si completarile
ulterioare..
La lucrarile sedintei participa un numar 15 , din totalul de 15 consilieri in functie ,
doamna Manciu Anisoara – secretar comuna , doamna Istrate Eugenia, si domnul Mitan
Marian , functionari publici.
Sedinta este publica.
Domnul primar Uleia Gheorghe , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea
celor prezenti urmatoarele proiecte de hotarare;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul
2012.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea unei taxe pentru pescuit sportiv.
3.Diverse.
Domnul consilier Mustatea Zamfir , in calitate de presedinte de sedinta ,
preia lucrarile sedintei si da cuvintul doamnei Manciu Anisoara , secretar comuna 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
rectificarii bugetului local pe anul 2012.
Se da cuvintul
doamnei Istrate Eugenia, pentru a prezenta 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 din
partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.24/2012
.

Se trece la punctul 2. .Proiect de hotarare privind aprobarea unei taxe
pentru pescuit sportiv.
Se da cuvintul domnului Catana Ion , pentru a prezenta raportul initiat si proiectul de
hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Marin pentru a prtezenta raportul de avizare din
partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii;
Domnul presedinte Mustatea Zamfir face referire la faptul ca a fost sesizat de
persoanele de etnie roma, care au fost la pescuit si au fost alungate de la apa, dar
precizeaza ca ei pescuiesc pentru asigurarea hranei, neavind posibilitati financiare, iar
daca in continuare nu vor fi lasati sa pescuiasca, vor sparge malul, sa curga apa.
Domnul Catana Ion , precizeaza ca malurile apei au fost intarite cu molozul rezultat din
demolarile de la SC Mecaind SA.
Discutiile purtate in legatura cu pescuitul, nimeni nu este de acord cu pescuitul cu
halaul, deoarece se prinde cantitate mare care ulterior se comercializeaza.
Doamna secretar se refera la situatia juridica a respectivei balti, prin obiectiunile
prezentate, aceasta balta nu este a comunei Ulmeni, ci a M. Oltenita, dar domnul
viceprimar ,remarca ca face parte din PUG –ul aprobat in anul 2007.
In final , supus la vot acest proiect de hotarare nu a fost aprobat., avind un vot pentru,
unu abtinere si 13 impotriva.
Se trece la punctul.Diverse. Domnul primar, face o informare cu privire la faptul ca o
firma care se ocupa cu panouri solare, solicita in concesiune pe o durata de 49 de ani,
suprafata compacta de 10 ha teren, in apropiere de reteaua electica, platind atit
concesiunea in euro cit si o parte din vinzarea curentului produs.
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta multuleste pentru participare si
declara inchisa sedinta .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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