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Nr.4905/28.11.2016

Proces-verbal.
Incheiat astazi 28 Noiembrie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin
dispozitia primarului nr.298/23.11.2016
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 14, din totalul de 14 consilieri in
functie, doamna Manciu Anisoara- secretar comuna , domnul primar, si doamna
Istrate Eugenia referent contabil.
Sedinta este publica.
Domnul primar , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor
prezenti urmatoarele Proiecte de hotarari;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul
2016
2.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii pazei obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pe anul 2017,
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - unitati
agricole si industriale, cu functiunea zona unitati agricole ,industriale /depozitare.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unui lot de teren pentru
construirea de locuinţe proprietate personală pentru dl. Mihale Iulian Ionut ,în
condiţiile Legii nr.15/2003;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in
cartea funciara nr. 20576 a comunei Ulmeni , situat in Tarlaua 51, Parcelele
nr.293; 294; 295; cu suprafata totala de 24.771 mp.
6.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Dima Sorin Nicolae.
7.Diverse.
Domnul consilier Panciu Constantin , 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 rectificarii bugetului local pe anul 2016.
Se da cuvantul 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 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.44/2016.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea organizarii pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor pe anul 2017.
Se da cuvantul domnului vicceprimar pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din acdrul aparatului de specialitate al primarului,
Planul de paza, lista cu persoanele care solicita scutirea la plata pazei pe anul
2016, supusa analizei pentru fiecare caz individual in parte, 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.45/2016.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal - unitati agricole si industriale, cu functiunea
zona unitati agricole ,industriale /depozitare
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 cuvantul doamei secretar pentru a prezenta Raportul consultarii si
informarii publicului , fata de care nu au fost aduse amendamente din partea
consilierilor locali.
Se da cuvintul domului 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.46/2016.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea atribuirii unui lot de teren pentru construirea de locuinţe proprietate
personală pentru dl. Mihale Iulian Ionut ,în condiţiile Legii nr.15/2003;
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta raportul
compartimentului de specialitate 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.47/2016.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea dezmembrarii terenului inscris in cartea funciara nr. 20576 a comunei
Ulmeni , situat in Tarlaua 51, Parcelele nr.293; 294; 295; cu suprafata totala d
24.771 mp.
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta raportul
compartimentului de specialitate 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.48/2016.
Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local al domnului Dima Sorin Nicolae.
Se da cuvantul doamnei secretar pentru a prezenta referatul constataor,
adresa PNL Organizatia Judeteana Calarasi si proiectul de hotarare.
Se face pauza pentru a se intrunii comisia de validare in vederea studierii
documentelor si intocmirii procesului verbal
Se da cuvintul domnului Penu Marin, pentru a prezenta procesul verbal al
comisie de validare.
Se da cuvintul domnului Catana Ion, 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.49/2016.
Dupa validare, domnul consilier Dima Sorin – Nicolae , a depus
juramanntul.
Se trece la punctul Diverse.
Domnul primar solicita consilierilor locali , ca pentru Pomul de Craciun, sa
lase fiecare din indemnizatie , cat poate.
Nemaifiind 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,
Constantin PANCIU
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