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Nr.3013/26.07.2016
Proces-verbal.
Incheiat astazi 26 Iulie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin
dispozitia primarului nr.195/20.07.2016
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 15, din totalul de 15 consilieri in functie,
doamna Manciu Anisoara- secretar comuna , domnul primar, si doamna Istrate Eugenia –
referent contabil.
Sedinta este publica.
Domnul primar , Uleia Gheorghe, 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 atribuirii unor loturi de teren pentru
construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii
nr.15/2003.
3.Proiect de hotarare privind revocarea HCL Ulmeni nr.14/31.03.2016,
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmeni, judetul
Calarasi, a suprafetei de 4710 mp, teren intravilan.
4.Proiect de hotarare privind desemnarea si mandatarea reprezentantului
comunei Ulmeni in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de
Salubrizare ‘’ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
5.Diverse.
In conformitate cu prevederile 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 incheierii Contractului de comodat
intre Comuna Ulmeni si Asociatia de fotbal Rapid Ulmeni .
Domnul consilier Cotea Florian , 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 2015.
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 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.24/2016.
Se trece la punctul 2 . Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor

loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri,
in conditiile Legii nr.15/2003.

Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive, raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de
hotarare, inclusiv analizarea fiecarei cereri in parte.
Se constituie comisia , se fac propuneri; Dl Anton il propune ca presedinte pe domnul
Catana Ion, dl. Penu Marin propune ca membru pe Ojovan Marin referent registrul agricol si
urbanism, iar dl. Dragnoi il propune pe dl. Panciu Constantin.De precizat ca fiecare propunere
in parte a fost supusa la vot.
Se da cuvintul domnului Panciu Constantin 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.25/2016.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind revocarea HCL

Ulmeni nr.14/31.03.2016, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al
comunei Ulmeni, judetul Calarasi, a suprafetei de 4710 mp, teren intravilan.
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 Panciu Constantin 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.26/2016.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind desemnarea

si mandatarea reprezentantului comunei Ulmeni in vederea exercitarii atributiilor
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati
Publice pentru Serviciul de Salubrizare ‘’ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive si proiectul
de hotarare.
Se da cuvintul domnului Panciu Constantin 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.27/2016.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. Proiectul de hotarare privind aprobarea

incheierii Contractului de comodat intre Comuna Ulmeni si Asociatia de
fotbal Rapid Ulmeni
Se da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Panciu Constantin pentru a consulta membrii comisiei juridice si
de disciplina in vederea avizarii , urmand ca dupa sedinta sa intocmesca procesul verbal si
raportul de avizare.
Se trece la discutii; Nefiind, , se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.28/2016.
Se trece la punctul Diverse.Doamna secretar prezinta raportul de activitate al
asistentilor personali din semestrul I al anului 2016.
Domnul consilier Penu Marin aduce la cunostinta ca pe strazile unde s-a finalizat
asfaltarea, se circula cu viteza si este nevoie de amplasarea semnelor de circulatie cu
restrictie de viteza.
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,
Florian COTEA
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