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 30 Martie 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia
primarului nr.252/25.03.2011

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, doamna Bucur Maria referent asistent si domnul Mitan
Marian consilier 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 stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta
familiilor sau persoanelor singure, care se afla in situatii de necesitate, altele decit cele prevazute de
lege.
2.Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor maxime ale veniturilor potentiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate
pentru nevoile unei familii, prevazute in Anexa nr.6 din Legea nr.276/2010, pentru modificarea si
completarea Legii nr.416/2011, privind venitul minim garantat,
3.Proiect de hotarare privind aprobarea vinzarii prin licitatie publica a lotului nr.6, situat in intravilanul
comunei Ulmeni, corpul A2, cu suprafata de 490 mp.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- lotizare Zona B si Regulamentul
Local de Urbanism afferent acestuia.
5.Diverse
Potrivt art.43 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, se suplimenteaza

ordinea de zi , cu Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011.
Se desemneaza presedintele de sedinta . Se fac propuneri. Domnul Tanase Ion il propune ca presedinte de
sedinta pe domnul Catana Ion. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot respectiva propunere, fiind aprobata 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 .. Proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru
acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure, care se afla in situatii de
necesitate, altele decit cele prevazute de lege. Se da cuvintul doamnei Bucur Maria –referent asistent in
cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, 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 Tartau Ovidiu, precizeaza ca aceste ajutoare per total acordate ,sa nu
depaseasca suma totala pe an de 15.000 lei, asa cum a fost prevazuta la adoptarea bugetului local pe anul 2011.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
devenind Hotararea nr.9/2011.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. . .Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor maxime ale
veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri
considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, prevazute in Anexa nr.6 din Legea
nr.276/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2011, privind venitul minim garantat,

Se da cuvintul doamnei Bucur Maria referent asistent in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala si
Autoritate Tutelara, 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; au fost unele pareri cu privire la nivelul acestor limite, (intre minime si maxime) , dar in final au
fost aprobate in forma prezentata in Proiectul de hotarare..Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de
hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.10/2011.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. . .Proiect de hotarare privind aprobarea vinzarii prin licitatie
publica a lotului nr.6, situat in intravilanul comunei Ulmeni, corpul A2, cu suprafata de 490 mp.
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; se fac propuneri pentru constituirea comisiei de selectare a cererilor de oferta . Domnul
Catana Ion il propune pe domnul Gama Marin, iar domnul Mustatea Zamfir il propune pe domnul Pache Dumitru.
Nemaifiind alte propuneri,cele doua sunt supuse la vot in mod individual , fiecare fiind aprobate cu unanimitate de
voturi.Pretul de pornire a fost stabilit de 10 lei pe mp.Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat, fiind aprobat cu 14 voturi pentru si un vot impotriva din partea domnului consilier Tanase Ion, devenind
Hotararea nr.11/2011.

Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-

Zona B si Regulamentul Local de Urbanism afferent acestuia.
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; .nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi
, devenind Hotararea nr.12/2011.

Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local
pe anul 2011
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.13/2011.

Se trece la punctul Diverse.
Potrivit dispozitiilor art.63 alin.3 lit a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, domnul primar prezinta raportul anual privind starea economica, sociala si
de mediu a unitatii administrativ teritoriale.
A fost adus la cunostinta domnilor consilieri Raportul de evaluare privind performantele profesionale individuale
ale doamnei secretar Manciu Anisoara, pe anul 2010.
Domnul consilier Mustatea Zamfir precizeaza ca in data de 8 Aprilie este ziua internationala a romilor, la nivelul
Municipiului Calarasi se organizeaza , domnuelui solicitind o sponsorizare pentru a se organiza si la nivel de
comuna.Domnul Catana se ofera sa doneze suma de 1000 lei, numai daca se organizeaza intr-un cadru festiv.
Domnul viceprimar Catana, anunta ca astazi se finalizeaza si problema iluminatului public in comuna.
Domnul Dragnoi Petre pune in discutie problema cheluielilor cu cultura de lucerna pe islazul comunal.
Nefiind alte discutii , domnul presedinte de sedinta , multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile
sedintei .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR COMUNA
CATANA ION MANCIU ANISOARA

