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Nr.6337/19.10.2017
Proces-verbal.
Incheiat astazi 19 octombrie 2017, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin
dispozitia primarului nr.378/19.10.2017
In sala de sedinte a Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astazi data de mai sus
se desfasoara lucrarile sedintei de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata de domnul
primar Uleia Gheorghe , in conformitate cu prevederile art.39 alin.(4) 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 si domnul primar.
Sedinta este publica.
Domnul primar , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea celor prezenti
urmatoarele Proiecte de hotarari;

1.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ’’Achiziționare
Buldoexcavator în Comuna Ulmeni, județul Călărași
2.Diverse.
Domnul consilier Gama 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 implementarea

proiectului ’’Achiziționare Buldoexcavator în Comuna Ulmeni, județul Călărași
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta nota de fundamentare si raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de
hotarare.
Se da cuvintul domnului Catana Ion 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.43/2017.
Se trece la punctul 2 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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