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PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28 Octombrie 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.541/21 Octombrie 2011

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 modificarile
si completarile ulterioare.
La lucrarile sedintei participa un numar 15 , din totalul de 15 consilieri in
functie , doamna Manciu Anisoara – secretar comuna si reprezentantul SC AL
PADRINO IMPEX SRL OLTENITA domnul consilier juridic Robert Turcanu. ,
prin imputernicire din partea societatii, inregistrata la Primaria Ulmeni, sub
nr.4330/28.10.2011.
Sedinta este publica.
Domnul primar Uleia Gheorghe , deschide lucrarile sedintei si supune spre
aprobarea celor prezenti urmatoarele proiecte de hotarare;
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011.
2. Diverse.
Avind in vedere ca domnul consilier juridic Turcanu Robert s-a grabit, a luat
cuvintul cu prioritate , facind referire la situatia terenului din balta cumparat de
societatea respectiva pina in prezent, totodata anuntind ca va face publicatie in mass
media, cu privire la intentia lor de a cumpara in continuare, precizind ca suporta
cheltuielile cu carte funciara, intabulare, taxe notariale ,impozitul pe teren, cit si sprijin
financiar in taxele de mostenire , situatie care a creat unele discutii , avind in vedere ca
se stia de siutuatia ca unele personae nu vor sa instraineze acest teren, dar altele insista sa
vinda in continuare, juristul explicind ca totul se lasa la latitudinea proprietarului., iar cu
privire la terenul pentru care nu sunt emise documentele – procese verbale de punere in
posesie din cauza lipsei CNP –urilor precum si a titluri de proprietate, domnul primar a
precizat ca acest teren ramine la dispozitia comisiei locale de fond funciar , care
hotaraste ce face cu el, o eventuala concesionare catre o societate de pe raza localitatii
iar , o parte din consilieri referindu-se la o licitatie.
Domnul Penu Gheorghe in calitate de presedinte de sedinta , preia lucrarile
sedintei si da cuvintul doamnei Manciu Anisoara secretar comuna 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 2011.
Se da cuvintul 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 din
partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; Domnul primar precizeaza ca acesti bani sunt necesari pentru
cheltuieli de personal si reparatia de drumuri cu piatra si cu 2.000 tone de zgura.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.26/2011.
Se trece la punctul Diverse. Domnul consilier – presedinte de sedinta, a tinut sa
precizeze o nemultumire cu privire la punerea in posesie a persoanelor care sunt soti, dar
sunt inregistrati in parcele diferite, la fel si cu terenul Parohiei care este in doua parcele
, dar apropiate, si ca pina la acest moment trebuia clarificata situatia funciara, care
dureaza de citiva ani, ca astfel nu mai erau discutii.
Nefiind probleme , 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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