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Proces-verbal.
Incheiat astazi 30 Ianuarie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin
dispozitia primarului nr.10/25.01.2017
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
modifiarile si completarile ulterioare.
La lucrarile sedinte participa un numar de 15, din totalul de 15 consilieri in
functie, doamna Manciu Anisoara- secretar comuna , domnul primar,domnul
Mitan Marian consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului .
Sedinta este publica.
Domnul primar , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor
prezenti urmatoarele Proiecte de hotarari;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna
Ulmeni, judetul Calarasi , pentru anul scolar 2017 – 2018;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local
pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare ,in anul 2017;
3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei HCL
Ulmeni nr.22/24.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Ulmeni, judetul Calarasi;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor bunuri , obiecte de
inventar din patrimonial Consiliului Local in anul 2017, care sunt amortizate
integral, au durata de functionare expirata si nu mai pot fi utilizate.
5.Diverse.
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 aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar
pentru unitatile de invatamant , ramas neutilizat in anul 2016.
-Proiectul de hotarare privind reactualizarea devizului general pentru
Proiectul denumit ‘’REABILITATRE SCOALA GENERALA I-VIII GRIGORE
MOISIL , COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI’’, ca urmare a modificarii
cotei de TVA la 19%
Domnul consilier Penu Valeriu Marian , 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 zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea structurii retelei scolare din comuna Ulmeni, judetul Calarasi , pentru
anul scolar 2017 – 2018;
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Gama Marin , pentru a prezenta rapoartul de
avizare al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii;Nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare , fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.1/2017.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare de
prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat , cu modificarile si
completarile ulterioare ,in anul 2017
Se da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
Proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Marin pentru a prezenta raportul de avizare
al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; Nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.2/2017.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind
modificarea si completarea anexei HCL
Ulmeni nr.22/24.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Ulmeni, judetul Calarasi
Se da cuvantul domnului Catana Ion pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domului Penu Marin pentru a prezenta raportul de avizare
al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; Nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.3/2017.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea casarii unor bunuri , obiecte de inventar din patrimonial Consiliului
Local in anul 2017, care sunt amortizate integral, au durata de functionare
expirata si nu mai pot fi utilizate.
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Marin, pentru a prezenta rapoartul de
avizare al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; Nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.4/2017.

Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. cu Proiect de hotarare privind
aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar pentru unitatile de invatamant ,
ramas neutilizat in anul 2016.
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Marin pentru a prezenta rapoartul de avizare
al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; Nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.5/2017.
Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
reactualizarea devizului general pentru Proiectul denumit ‘’REABILITATRE
SCOALA GENERALA I-VIII GRIGORE MOISIL , COMUNA ULMENI, JUDETUL
CALARASI’’, ca urmare a modificarii cotei de TVA la 19%.
Se da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Marin pentru a prezenta rapoartul de avizare
al comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; Nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.6/2017.
Se trece la punctul Diverse. Doamna secretar prezinta Raportul privind
activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2016.
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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