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PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 ianuarie 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata
prin dispozitia primarului nr.9/21.01.2011

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 ulteriaoare.
La lucrarile sedintei participa un numar 15 , din totalul de 15 consilieri in
functie , precum si doamna Manciu Anisoara – secretar comuna , doaman Istrate
Eugenia referent contabil si domnul Mitan Marian –consilier in cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
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 adoptarea bugetului local pe anul 2011.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii impozitului pe mijloacele
auto cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone.
3.Proiect de hotarare privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei
prin acordul sotilor , pe cale administrativa.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local,
pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, modificata.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Asociatia
Comunelor din Romania- Filiala Calarasi si Comuna Ulmeni, judetul Calarasi,
pentru implementarea Proiectului ”Sprijin financiar pentru infiintarea
parteneriatului public privat si elaborarea strategiei de dezvoltare locala integrata
Dunarea Calaraseana ”.
6.Diverse
Potrivit 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 modificarii organigramei si a
statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni,
judetul Calarasi

Nemaifiind alte propuneri , se supune la vot proiectul ordinii de zi , fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Domnul Mustatea Zamfir , 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 adoptarea
bugetului local pe anul 2011. Se da cuvintul doamnei Istrate Eugenia –referent
contabil , pentru a prezenta raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului viceprimar Catana Ion , pentru a prezenta raportul de
avizare din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; domnul primar Uleia Gheorghe , se refera la suma de 15.000 lei
ce reprezinta cheltuieli pentru biserici , ca aceasta sa fie repartizata in mod egal pentru
toate trei biserici. Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.1/2011.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii impozitului pe mijloacele auto cu masa autorizata egala sau mai mare
de 12 tone.
Se da cuvintul domnului Mitan Marian , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului viceprimar Catana Ion , pentru a prezenta raportul de
avizare din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; domnul Mitan Marian specifica ca in localitate exista trei-patru
cazuri de asemenea mijloace de transport, care se incadreaza in aceasta prevedere legala.
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.2/2011.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind stabilirea
taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin acordul sotilor , pe cale
administrativa.
Se da cuvintul doamnei secretar Manciu Anisoara , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului viceprimar Catana Ion , pentru a prezenta raportul de
avizare din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.3/2011.

Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de prevederile
Legii nr.416/2001, modificata
Se da cuvintul domnului viceprimar Catana Ion, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului consilier Pache Dumitru , pentru a prezenta raportul de
avizare din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.4/2011.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind aprobarea
Acordului de parteneriat intre Asociatia Comunelor din Romania- Filiala Calarasi
si Comuna Ulmeni, judetul Calarasi, pentru implementarea Proiectului ”Sprijin
financiar pentru infiintarea parteneriatului public privat si elaborarea strategiei
de dezvoltare locala integrata Dunarea Calaraseana ”.
Se da cuvintul domnului primar Uleia Gheorghe pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului consilier Pache Dumitru , pentru a prezenta raportul de
avizare din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.5/2011
Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi. . Proiect de hotarare privind
aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Ulmeni.. Se da cuvintul doamnei secretar
Manciu Anisoara , pentru a prezenta nota de fundamentare si proiectul de hotarare.
Se consulta cele trei comisii de specialitate . Supus la vot proiectul de hotarare
prezentat, este aprobat cu unanimitate de voturi , urmind ca fiecare comisie de
specialitate sa depuna ulterior rapoartul de avizare.
Se trece la discutii; nefiind , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr.6/2011.
Se trece la punctul Diverse..
Nefiind 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
MUSTATEA ZANFIR
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