ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123,
fax 0242523554

HOTARARE
Privind aprobarea participarii comunei Ulmeni, la constituirea parteneriatului GRUP ACTIUNE
LOCALA COLINELE ARGESULUI
Domnilor consilieri
Avind in vedere;
- expunerea de motive la proiectul de hotarare;
- Avizul comisiei de specialitate
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile art.14 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Ordonantei nr.26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- In temeiul art.45 alin.1lit.d , din Legea administratiei publice locale , nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE;
Art.1.Se aproba participarea Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, la constituirea parteneriatului
GRUP ACTIUNE LOCALA COLINELE ARGESULUI, care cuprinde localitatile din judetul Calarasi,
( Crivat, Chirnogi, Cascioarele, Chiselet, Mitreni, Radovanu, Spantov, Ulmeni).
Art.2.Se imputerniceste dl.Uleia Gheorghe – primarul comunei Ulmeni sa reprezinte interesele
comunei in cadrul parteneriatului GRUP ACTIUNE LOCALA COLINELE ARGESULUI.
Art.3.Autoritatea Publica Locala a comunei Ulmeni, nu va adera la alt parteneriat ce va
implementa un SDL , cu finantare prin PNDR 2014 – 2020.
Art.4 Primarul Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, impreuna cu copmartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Petre DRAGNOI
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Anisoara MANCIU
Nr. 32

Aprobat in sedinta din 30 Octombrie 2014, cu un numar de 14 voturi , din totalul de 14
consilieri prezenti
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Anexa la hotărârea nr.
din 30.10.2014

TABEL NOMINAL
privind componenţa Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local Ulmeni

1. Comisia juridică şi de disciplină;

Mustatea Zamfir – presedinte
Anton Niculae – secretar
Dragnoi Petre – membru
Gama Marin – membru
Stoian Gheorghe -membru
2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

Penu Gheorghe – presedinte
Catana Ion - secretar
Penu Marin – membru
Preda Ion – membru
Vlad Teodor – membru
3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale,
culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.

Tartau Ovidiu – presedinte
Florea Ion – secretar
Cotea Florian – membru
Panciu Constantin – membru
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VACANT - membru

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI

JURAMANT
Subsemnatul VLAD TEODOR , consilier in cadrul Consiliului Local al Comunei Ulmeni,
judetul Calarasi , in conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, depun in fata Consiliului Local , urmatorul juramant;
Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac , cu buna-credinta , tot ceea ce sta in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ulmeni.
Asa sa-mi ajute Dumnezeu !
Data; 30.10.2014

Consilier ,
Vlad Teodor
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