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Nr.5122/20.12.2011
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 20 Decembrie 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.621/ 15 Decembrie 2011

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.
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
2011.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unou mijloace fixe si obiecte de
inventar in anul 2011.
3.Proiect de hotarare privind imputernicirea persoanelor care sa constate
contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute de Legea nr.214/2011, pentru
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor.
4.Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local Ulmeni de a participa la
Programul de instalare a sistemelor de incalzire care utilizeaza energie
regenerabila.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei
tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de investitii.
6.Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei inscrise in HCL Ulmeni
nr.34/17.12.2010, pentru care s-a depus cererea de sprijin pe suprafata , in
campania 2010, la APIA Calarasi
7.Diverse.
Doamna secretar anunta ca trebuie sa desemnat un nou presedinte de sedinta.
Se fac propuneri; Domnul Preda Ion propune ca presedinte de sedinta sa fie
domnul consilier Tartau Ovidiu. Nefiind alte propuneri, se supune la vot respective
propunere, fiind aprobata cu 14 voturi pentru.

Domnul 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
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011.
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 Pache Dumitru 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.31/2011.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea
casarii unou mijloace fixe si obiecte de inventar in anul 2011.
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 Pache Dumitru pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; doaman secretar precizeaza ca trebuie completata titulatura
proiectului de hotarare si inclusive a hotararii. Nefiind discutii, se supune la vot
proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind
Hotararea nr.32/2011.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi Proiect de hotarare privind
imputernicirea persoanelor care sa constate contraventiile si sa aplice
sanctiunile prevazute de Legea nr.214/2011, pentru organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor.
Se da cuvintul doamnei secretar , pentru a prezenta raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare
Se da cuvintul domnului Pache Dumitru pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; se fac propuneri ; domnul Tanase Ion il propune pe domnul
viceprimar Catana Ion; domnul Florea Ion il propune pe domnul Ojovan Marin- referent
registrul agricol;domnul Vasile Sofian il propune pe domnul consilier Penu Gheorghe.
Fiecare propunere este supusa la vot in mod individual, 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.33/2011.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. 4.Proiect de hotarare privind
acordul Consiliului Local Ulmeni de a participa la Programul de instalare a
sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila.
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 domnului Pache Dumitru pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate. Se trece la discutii; domnul viceprimar precizeaza
ca se intentioneaza instalarea unor centrale pe peleti atit la sediul primariei cit si la
Scoala nr.2 Ulmeni, iar demersurile de inceput acestea sunt; in primul rind acordul
consiliului loca, apoi urmeaza aprobarea documentatiei. Nefiind alte discutii, se
supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
devenind Hotararea nr.34/2011.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind
aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico- economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.
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 domnului Pache Dumitru 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.35/2011.
Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind modificarea
suprafetei inscrise in HCL Ulmeni nr.34/17.12.2010, pentru care s-a depus
cererea de sprijin pe suprafata , in campania 2010, la APIA Calarasi
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 domnului Pache Dumitru pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate. Se trece la discutii; domnul primar precizeaza ca
pina in present nu s-a primit subventia de la APIA , iar suprafata care se diminueaza
este o suprafata care a fost inundata, pe ea crescind trestie si papura.Nefiind alte
discutii , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate
de voturi, devenind Hotararea nr.36/2011.
Se trece la punctul 7. Diverse. Doamna secretar prezinta Raportul de activitate al
asistentilor personali desfasurata in semestru II al anului 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.
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