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

Nr.2463/30.05.2013
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30 Mai 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.83/23.05.2013
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 doamna Micu Mariana , consilier stare civila si 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 stabilirea taxei speciale pentru indeplinirea
procedurii de divort, pe cale administrativa.
2.Diverse.,
Cu precizarea ca , 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;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Sistem
informatic pentru un management informational performant in judetul
Calarasi “ , din cadrul Programului Operational Sectorial “Crestera
Competivitatii Economice “2007 -2013-Axa prioritara 3-TIC pentru sectoarele
privat si public, Domeniul de interventie 3.2-Dezvoltarea si cresterea eficientei
serviciilor publice , Operatiunea 3.2.1., Apel 3, conform conditiilor prevazute in
Cadrul Acordului de parteneriat”
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013,
prin transferul sumelor alocate de APIA ca subventii pentru pasunea comunala in
anul 2013 , de la activitatile autofinantate , ca venit in bugetul local.
Domnul consilier Ion Florea 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 stabilirea
taxei speciale pentru indeplinirea procedurii de divort, pe cale administrativa
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Se da cuvintul doamnei Mariana Micu
, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Anton Niculae pentru prezenta raportul de avizare din
partea comisiei de specialitate.
Se trece la discutii, domana Micu Mariana , precizeaza ca mai sunt solicitari
privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa, avind in vedere ca sotii sunt de
comun acord, si ca nu exista copii minori rezultati din casatorie.
Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiect de hotarare prezentat, fiind
adoptat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.22/2013.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea
implementarii proiectului “Sistem informatic pentru un management informational
performant in judetul Calarasi “ , din cadrul Programului Operational Sectorial
“Crestera Competivitatii Economice “2007 -2013-Axa prioritara 3-TIC pentru
sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2-Dezvoltarea si cresterea
eficientei serviciilor publice , Operatiunea 3.2.1., Apel 3, conform conditiilor
prevazute in Cadrul Acordului de parteneriat”
Se da cuvintul domnului primar , pentru a prezenta expunerea de motive si
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Catana Ion
pentru a consulta comisia in vederea
avizarii respectivului proiect. Se impune precizarea ca din discutii , toti domnii
consilieri au fost de acord cu acest proiect, motiv pentru care suspus la vot a fost
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea numarul 23/2013.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. .Proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local pe anul 2013, prin transferul sumelor alocate de APIA ca
subventii pentru pasunea comunala in anul 2013 , de la activitatile autofinantate , ca
venit in bugetul local.
Se da cuvintul domanei 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 consulta comisia de specialitate in vederea
avizarii respectivului proiect de hotarare.
Se trece la discutii; doamna contabil precizeaza ca pina acum aceste sume au fost
evidentiata la autofinantate in mod eronat, iar acum se inregistreaza corect la capitolul
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vinatoare , ca activitate ce face parte din bugetul local.
Nemaifiind alte discutii, se supune la vot respectivul proiect de hotarare, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.24/2013.
Nefiind 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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