ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123,
fax 0242523554
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28 Aprilie 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata
prin dispozitia primarului nr.305/21.04.2011

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 ulteriaoare.
La lucrarile sedintei participa un numar 15 , din totalul de 15 consilieri in
functie , precum si
doamna Manciu Anisoara – secretar comuna , doaman Istrate
Eugenia referent contabil, in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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 incheierii exercitiului bugetar
pe anul 2010.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la
Contractul de asociere pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de
management al deseurilor solide in judetul Calarasi „
3. Diverse.
Potrivt art.43 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, se suplimenteaza ordinea de zi , cu urmatoarele Proiecte de
hotarare ;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de actiune pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din activitati agricole.
2.Proiect de hotarare de stabilire a taxei speciale pentru eliberarea
certificatelor de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru
persoanele fizice si juridice.
Precizam ca acesata suplimentare pe Ordinea de zi , a fost adoptata cu
unanimitate de voturi.
Domnul Catana Ion , 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 . 1 Proiect de hotarare privind
aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2010.
Se da cuvintul doamnei Istrate Eugenia – referent contabil , pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului consilier 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.14/2011.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind
aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de asociere pentru
implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide
in judetul Calarasi
Se da cuvintul domnului viceprimar Catana Ion , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului consilier 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.15/2011.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind aprobarea
Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din
activitati agricole.
Se da cuvintul domnului viceprimar 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 Catana Ion precizeaza ca nu exista pericol de
poluare cu nitrati din activitati agricole, ingrasemintele chimice folosite in agricultura nu
se mai depoziteaza pe cimp, ele nu mai sunt in cantitati excesive ca in trecut,totusi se
precizeaza ca zona de balta este vulnerabila .Nefiind alte discutiii se supune la vot
proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu 15 voturi pentru , devenind Hotararea
nr.16/2011.

Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare de stabilire a taxei
speciale pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala privind impozitele si
taxele locale pentru persoanele fizice si juridice.
Se da cuvintul doamnei Istrate Eugenia referent contabil , 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.17/2011.
Se trece la punctul Diverse.
Nefiind discutii , domnul presedinte de sedinta , multumeste pentru participare si
declara inchise lucrarile sedintei .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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