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Nr.418/31.01.2012
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31 Ianuarie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.50/25.01.2012

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, referent contabil , doamna Micu Mariana cosilier si domnul
Mitan Marian consilier
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 adoptarea bugetului local pe anul 2012.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de
functii din cadrul aparatului de specialiatate al Primarului comunei
Ulmeni, judetul Calarasi , pentru anul 2012.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii impozitului pe
cladiri pentru persoanele juridice , in cazul in care respectivele cladiri
nu au fost reevaluate in ultimii ani, incepind cu data de 01.01.2012.
4. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului comunei Ulmeni
– Dl Uleia Gheorghe, in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice
pentru Serviciul de Salubrizare ” ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirii unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamint
preuniversitar.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea reluarii licitatiei pentru
concesionarea unei suprafete de 25 mp, teren intravilan, situat in curtea
Scolii nr.3 Ulmeni, pentru amplasarea unui pilon de antena , necesara
postului de radio Voces Campi Calarasi.
7.Diverse.
Domnul consilier Tartau Ovidiu, 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
adoptarea 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.1/2012
.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind
aprobarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului de
specialiatate al Primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi , pentru
anul 2012.
Se da cuvintul doamnei secretar, Manciu Anisoara , pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si proiectul de hotarare
Se da cuvintul domilor Catana Ion, Tanase Ion, Panciu Constantin
pentru a prezenta raportele de avizare din partea comisiilor de specialitate .
Se trece la discutii; doaman secretar precizeaza ca ne incadram in
numarul de posturi stabilit conform circularei Institutiei Prefectului- Judetul
Calarasi nr.5060/15.12.2011, iar cele doua posturi de asistenti personali nu
influenteaza numarul alocat de posturi.. Nefiind discutii, se supune la vot
proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind
Hotararea nr.2/2012.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi . . Proiect de hotarare privind
aprobarea majorarii impozitului pe cladiri pentru persoanele juridice ,
in cazul in care respectivele cladiri nu au fost reevaluate in ultimii ani,
incepind cu data de 01.01.2012.
Se da cuvintul domnului consilier Mitan Marian , 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; domnul consilier Penu Gheorghe , face referire ca la
SA Ulmeni Ulmeni, avind in vedere creditele bancare, nu este cazul, aceste
evaluari au fost efectuate, de catre compartimente autorizate.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.3/2012.

Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind
mandatarea Primarului comunei Ulmeni – Dl Uleia Gheorghe, in vederea
exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de utilitati publice pentru Serviciul de Salubrizare
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Se da cuvintul doamnei Manciu Anisoara , 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; domnul primar
prezinta o informare asupra acestui proiect de hotarare, dupa care, nefiind alte
discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.4/2012.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind
aprobarea Procedurii de atribuire a denumirii unitatilor de invatamant
din sistemul national de invatamint preuniversitar..
Se da cuvintul domnului Catana Ion , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si proiectul de hotarare
Se da cuvintul doamnei Vacarusi Otilia pentru a prezenta raportul de
avizare din partea comisiei de specialitate. Se trece la discutii; Doamna
secretar, precizeaza ca potrivit dispozitiilor art.3 din OG nr.63/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare , pentru atribuirea de denumiri pentru
obiective si institutii de interes local , ca denumire a unor personalitati este
necesar avizul Comisiei de atribuire de denumiri judeteana , constituita prin
ordinal prefectului, in lipsa acestuia, hotararea este nula. In atare situatie, noi
aprobam prcedura de atribuire a denumirii unitatilor de invatamint din
sistemul national de invatamint preuniversitar, din comuna Ulmeni, urmind ca
pina la sedinta urmatoare sa obtinem avizul respective..Nefiind alte discutii,
se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate
de voturi, devenind Hotararea nr.5/2012.
Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind
aprobarea reluarii licitatiei pentru concesionarea unei suprafete de
25 mp, teren intravilan, situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru
amplasarea unui pilon de antena , necesara postului de radio Voces
Campi Calarasi.
Se da cuvintul doamnei consilier Micu Mariana, 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 ; Doamna Micu
Mariana, solicita stabilirea unui alt membru in cadrul comisiei de licitatie ,

care sa-l inlocuiasca pe domnul Pache Dumitru datorita unor probleme de
sanatate.In acest sens,, domnul presedinte de sedinta , solicita propuneri;
domnul Tanase Ion , il propune pe domnul Anton Niculae. Nefiind alte
propuneri, se supune la vot respectiva propunere , fiind aprobata cu 14 voturi
“pentru”.Nefiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea
nr.6/2012.
Se trece la punctul 7. Diverse. Domnul primar prezinta Raportul de
evaluare privind performantele individuale ale functionarului public cu functie
de conducere, pe anul 2011.
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta multumeste penmtru
participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA
TARTAU OVIDIU

SECRETAR COMUNA
MANCIU ANISOARA

