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Proces-verbal.
Incheiat astazi 18.04.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,convocata prin
dispozitia primarului nr.113/12.04.2019
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 Catana Ion - viceprimar cu atributiii delegate conform OP nr.187/2018 , in
conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata , cu modifiarile si completarile ulterioare.
La lucrarile sedinte participa un numar de 15, din totalul de 15 consilieri in functie
si doamna secretar, doamna contabil Ivanciu Florentina , domnul Mitan Marian si
domnisora Mitu Georgiana -studenta ASE .
Sedinta este publica.
Domnul viceprimar cu atributii delegate deschide lucrarile sedintei si supune spre
aprobarea celor prezenti urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi,
1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului
2018;
2.Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2019;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 170.028,21 lei din
excedentul bugetar al anului 2018, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
in scopul realizarii unor investitii in interesul colectivitatii- Modernizare strada Unirii ;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului disponibil, ramas
neutilizat la data de 31.12.2018, al Scolii Gimnaziale Grigore Moisil Ulmeni, in suma de
22.013,08 lei;
5.Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul
fiscal 2020;
6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Ulmeni, nr.
51/08.12. 2016 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi , cu modificarile si
completarile ulterioare;
7.Diverse.
8. Potrivit art.43 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se suplimenteaza ordinea de zi cu
Proiectul de hotarare privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința
regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris.
Domnul consilier Radoaica Nicolae , in calitate de presedinte de sedinta, preia
lucrarile sedintei si da cuvantul doamnei secretar 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 de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea
incheierii exercitiului bugetar al anului 2018.
Se da cuvintul doamnei contabil pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.

Se da cuvintul domnilor; Panciu Constantin Anton Niculae si doamnei Carausu
Dorina pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.20/2019.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind adoptarea
bugetului local pe anul 2019.
Se da cuvintul domnului Catană Ion , pentru a prezenta expunerea de motive,
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare. .
Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin, Anton Niculae si doamnei Carausu
Dorina pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.21/2019.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi; Proiect de hotarare privind aprobarea
utilizarii sumei de 170.028,21 lei din excedentul bugetar al anului 2018, pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in scopul realizarii unor investitii in interesul
colectivitatii- Modernizare strada Unirii.
Se da cuvintul doamnei contabil pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. si proiectul de hotarare
Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin, Anton Niculae si doamnei Carausu
Dorina pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.22/2019.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi ; Proiect de hotarare privind aprobarea
utilizarii fondului disponibil, ramas neutilizat la data de 31.12.2018, al Scolii Gimnaziale
Grigore Moisil Ulmeni, in suma de 22.013,08 lei.
Se da cuvintul doamnei contabil pentru a prezenta adresa Scolii Gimnaziale ,
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. si
proiectul de hotarare
Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin, Anton Niculae si doamnei Carausu
Dorina pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.23/2019.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi ; Proiect de hotarare privind indexarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020.
Se da cuvintul domnului Mitan Marian pentru a prezenta circulara Institutiei
Prefectului judetului Calarasi, expunerea de motive , raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare
Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin , Anton Niculae si doamnei Carausu
Dorina pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.24/2019.
Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi ; .Proiect de hotarare privind modificarea si
completarea HCL Ulmeni, nr. 51/08.12. 2016 privind aprobarea organigramei si a statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi ,
cu modificarile si completarile ulterioare
Se da cuvintul doamnei secretar pentru a prezenta nota de fundamentare, raportul
de specialitate , avizul ANFP si proiectul de hotarare.

Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin , Anton Niculae si doamnei Carausu
Dorina pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.25/2019.

Se trece la punctul 7 al Ordinii de zi ; Proiect de hotarare privind asumarea
respectării prevederilor legislației în privința regimului deșeurilor și a legislației în
domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Ecomanagement Salubris.
Se da cuvintul domnului Ctana Ion pentru a prezenta expunerea de motive si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnilor Panciu Constantin , Anton Niculae si doamnei Carausu
Dorina pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.26/2019.
Se trece la punctul Diverse.
Nemaifiind alte 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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