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Proces-verbal.
Incheiat astazi 31.10.2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,convocata prin
dispozitia primarului nr.321/25.10.2018
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 , domnul Mitan Marian si doamna Ivanciu Florentina.
Sedinta este publica.
Doamna secretar deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor prezenti
urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi,
Sedinta va avea urmatoarele Proiecte pe Ordinea de zi;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii Modernizare strada Unirii in comuna Ulmeni, judetul Calarasi, cu fonduri din bugetul
local;
2.Proiect de hotarare privind desemnarea consilierului local cu atributii delegate de
viceprimar al comunei Ulmeni, judetul Calarasi
3.Diverse.
Potrivit art.43 din Legea administrattiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare se suplimenteaza Ordinea de zi cu doua proiecte;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării tarifului/ taxei/ taxei speciale precum
și a modalității de plată pentru operarea serviciului de salubritate pe raza comunei Ulmeni ,
judetul Calarasi;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018;
Domnul Moldoveanu 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 indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Unirii in comuna Ulmeni,
judetul Calarasi, cu fonduri din bugetul local
Se da cuvintul domnului Catana Ion pentru a prezenta raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , expunerea de motive , devizul general
si proiectul de hotarare .
Se da cuvintul doamnei Carausu Dorina pentru a prezenta raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Se trece la discutii, Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare ,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.40/2018.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Avind in vedere ca pentru desemnarea consilierului
cu atributii de viceprimar se intirzie mai mult, cu buletine de vot , domnul Catana Ion a solicitat
schimbarea punctelor ordinii de zi, si punerea in discutie a Proiectului de hotarare privind

aprobarea modificării tarifului/ taxei/ taxei speciale precum și a modalității de plată pentru
operarea serviciului de salubritate pe raza comunei Ulmeni , judetul Calarasi. Supusa la vot
aceasta schimbare a fost aprobata cu unanimitate de voturi.
Astfel, dl. Catana Ion a prezentat raportul de aprobare , iar domnul Mitan Marian a
prezentat raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Se da cuvintul domnilor Gama Marian, Paraschiv Marian si doamnei Carausu Dorina
pentru a prezenta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate .
Se trece la discutii, se precizeaza ca in acest moment taxa de salubrizare pentru persoane
fizice la noi este de 6 lei si pina la sfirsitul anului ramine neschimbata Nemaifiind alte discutii ,
se supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind
Hotararea nr.41/2018.
Se trece la punctul 3. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierului local cu atributii
delegate de viceprimar al comunei Ulmeni, judetul Calarasi
Se da cuvintul dlui. Ctana Ion pentru a prezenta raportul viceprimarului cu atributii delegate
de primar si proiectul de hotarare.
Se fac propuneri de desemnare . Domnul Catana Ion il propune pe domnul Florea Ion.
Nemaifiind alte propuneri , se supune la vot respecyiva propunere, iar doamna secretar
solicita o pauza pentru intocmirea buletinelor de vot.
Dupa ce fiecare domn consilier a primit cite un bulletin de vot,doamna secretar a solicitat ca
in cazul in care nu sunt de acord sa taie numele respective cu pixul , dupa care stringe buletinul
de vot si-l pune in urna.
Dupa numaratoarea buletinelor de vot, s-a contatat ca domnul Florea Ion , a fost votat cu un
numar de 14 voturi pentru.
Se da cuvintul domnului Panciu Constantin , pentru a prezenta raportul de avizare, iar
supus la vot respectivul proiect de hotarare , fiind aprobat cu 14 voturi pentru, a devenit
Hotararea nr.42/2018.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
pe anul 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 doamnei Carausu Dorina 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.43/2018.

Se trece la punctul Diverse. Domnul Mitan Marian face o informare privind modul de
aducere la indeplinire deficientele constatate de Curtea de conturi.
Nemaifiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta multumeste pentru participare si
declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marian MOLDOVEANU
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