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

Nr.1528/27.03.2014
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 Martie 2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local
Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.67/20.03.2014
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 doamna Micu Mariana consilier achizitii publice.
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 2014 ;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea de Noi resurse de accesare a pietei muncii
pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia Calarasi ‘’ –ID 132486
si a cheltuielilor aferente acestuia , din cadrul Fondului Social European, POS pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritara 5 Promovarea masurilor
active de ocupare, DMI 5.2.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor
rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.
3.Diverse.
Doamna secretar informeaza ca se sechimba presedintele de sedinta.
Se fac propuneri; Domnul Gama Marin , il propune ca presedinte de sedinta
pe domnul Tartau Ovidiu. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot,
respectiva propunere , fiind aprobata cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Tartau Ovidiu, in calitate de presedinte de sedinta , preia
lucrarile sedintei si da cuvintul doamnei Manciu Anisoara , secretar comuna
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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 2014 ;
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 Penu Marin
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.10/2014.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea
de Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din
regiunea Sud-Muntenia Calarasi ‘’ –ID 132486 si a cheltuielilor aferente acestuia , din
cadrul Fondului Social European, POS pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa Prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.2.Promovarea
sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea
resurselor umane si ocuparea fortei de munca.
Se da cuvintul doamnei Micu Mariana pentru a prezenta , raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Marin pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate.
Se trece la discutii; domnul consilier Florea Ion, in cuvintul sau se refera la
faptul ca in localitate sunt numeroase persoane calificate de catre fostele societati
din jurul comunei, in present desfiintate, calificari in constructii , macelari , etc.si
alte care numai necesita scolarizare, pot fii direct angajate, dar nu sunt locuri de
munca, dar doamna Micu explica situatia ca aceste calificari se fac cu fonduri
europene in cadrul proiectului si sigur vor avea locuri de munca.
Nemaifiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.11/2014.
Se trece la punctul Diverse..Domnul primar prezinta Raprtul privind starea
economica sociala si de mediu a UAT , iar doamna secretar prezinta rapoartele de
evaluare a implementarii Legilor nr.52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica si a Legii nr.544/2001, privind liberal acces la informatiile de
interes public , in anul 2013.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
Ovidiu TARTAU

SECRETAR COMUNA
Anisoara MANCIU
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