ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123, fax 0242523554

Nr.1754/30.04.2013
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30 Aprilie 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata
prin dispozitia primarului nr.62/23.04.2013
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 , domnul primar , doamna Istrate Eugenia referent contabil si domnul Tene
George administrator SC Agrozootehnica Ulmeni SRL.
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 completarea Hotararii Consiliului Local Ulmeni ,nr.16/20013,
de aprobare a unui Plan Urbanistic Zonal pentru constructii energetice – Centrala
Fotovoltaica.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 35000 mp teren
neproductiv, situat in extravilanul commune Ulmeni, in tarlaua nr.51, care face parte din
domeniul privat al comunei, in vederea infiintarii unei ferme zootehnice de ovine
4.Diverse.
Domnul consilier Florea Ion 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. Doamna secretar, prezinta adresa Institutiei Prefectului judetul Calarasi , Serviciul verificarea
legalitatii actelor, a aplicarii actelor normative si contencios administrative, nr.2685/16.04.2013,prin cre
se recomanda reanalizarea Hotararii nr.16/2013, si propune ca avind in vedere aceasta situatie desi nu a
fost prinsa in procesul verbal de afisarea a Ordinii de zi si in adresa catre ziar, este necesar sa fie pusa in
discutie si adoptata conform recomandarilor
Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi. 1. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii
Consiliului Local Ulmeni ,nr.16/20013, de aprobare a unui Plan Urbanistic Zonal pentru
constructii energetice – Centrala Fotovoltaica
Se da cuvintul doamnei Manciu Anisoara , pentru a prezenta raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Gheorghe
pentru a prezenta raportul de avizare din partea
comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; doamna secretar explica ca exista o adresa din partea Institutiei Prefectului , prin
care se precizeaza necesitatea completarii Hotararii nr.16/2013.Nemaifiind alte discutii , se supune la vot
proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.18/2013.
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Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 2013.
Se da cuvintul doamnei Istrate Eugenia pentru a prezenta raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate si proiectul de hotarare,
Se da cuvintul domnului Penu Gheorghe, pentru a prezenta rapoartul de avizare din partea
comisiei de specialitate .
Se trece la discutii. Au fost mutate unele sume de la capitolul 700220, care reprezinta cheltuieli
pentru locuinte si gospodarie si s-au dus la scoala la art.200530, pentru achizitionarea unor obiecte de
inventar reprezentind leagane, topogane pentru copii de la gradinita in suma de 16. mii lei. Deasemeni,
suma de 4 mii lei s-a rectificat la capotolul 650259, reprezentind plata unor burse la copii care
indeplinesc conditiile legale.Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.19/2013
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii unei suprafete de 35000 mp teren neproductiv, situat in extravilanul commune
Ulmeni, in tarlaua nr.51, care face parte din domeniul privat al comunei, in vederea
infiintarii unei ferme zootehnice de ovine.
Se da cuvintul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare,
Se da cuvintul domnului Penu Gheorghe pentru a prezenta rapoartele de avizare din partea
comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; domnul viceprimar precizeaza pe harta care este terenul in cauza, ca este situat
sub malul comunei, este neproductiv , si ca este normal sa concesionam acest teren pe care sa incasam
venituri, in loc sa creasca buruieni.Si domnii consilieri au fost de acord cu acest proiect de hotarare,
Nefiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de
voturi, devenind Hotararea nr.20/2013
Se trece la punctul.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.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Ion FLOREA

SECRETAR COMUNA,
Anisoara MANCIU
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