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Nr.823/29.02.2012
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 Februarie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata
prin dispozitia primarului nr.73/23.02.2012

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 , doamna Istrate Eugenia, referent contabil ,
doamna Micu Mariana si domnul Mitan Marian consilieri 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 aprobarea Programului anual al Achizitiilor publice , pentru
anul 2012.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetei pentru care se va depune cererea unica
de plata pe suprafata , pe anul 2012.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru
persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, pe anul 2012.
4.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 procedurii de negociera directa , cu privire
la surafetata de 25 mp teren intravilan, situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru
amplasarea unui pilon de antenna necesara postului de radio Voces Campi Calarasi.
Domnul consilier Tartau Ovidiu, in calitate de presedinte de sedinta ,
preia lucrarile sedintei si da cuvintul doamnei Manciu Anisoara , secretar cosecretar
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
Programului anual al Achizitiilor publice pentru anul 2012.
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 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.7/2012
.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi . Proiect de hotarare privind
aprobarea suprafetei pentru care se va depune cererea
unica de plata pe
suprafata , pe anul 2012.
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 doamnei Vacarusi Otilia , pentru a prezenta raportul de avizare
din partea comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; domnul Catana Ion precizeaza , ca exista o invitatie de la
APIA, pentru data de 28 aprilie , pentru a se depune cererea de plat ape suprafata, se face
precizarea ca suprafata de 32,75 ha este inchiriata de SC Agrosud SRL Oltenita, iar ca pe
suprafata de 27,54 ha este suprafata inundata si infestata cu trestie si papura. Domnul
consilier Tartau Ovidiu, propune o decolmatare, o investitie, cu erbicide, pentru ca
suprafata nefolosita sa revina la destinatia initiala .Nefiind discutii, se supune la vot
proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind
Hotararea nr.8/2012.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi . Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare
de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat , pe anul 2012.
Se da cuvintul
domnului Catana Ion ,
pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
proiectul de hotarare
Se da cuvintul doamnei Vacarusi Otilia 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.9/2012.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea procedurii de negociere directa cu privire la suprafata de 25 mp teren
intravilan, situate in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru amplasarea unui pilon de
antenna , necesara postului de radio Voces Campi Calarasi
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 Catana Ion pentru a consulta comisia de specialitate in
vederea avizarii, dupa care urmeaza sa depuna raportul.Nefiind alte discutii, se
supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
devenind Hotararea nr.10/2012.

Se trece la punctul 7. Diverse. Domnul consilier Dragnoi Petre a pus in
discutie faptul ca o perioada destul de mare , datorita problemelor create de viscol, a dus
la lipsa iluminatului public. Domnul consilier Mustatea Zamfir in cuvintul dumnealui s-a
referit la trotuarul cu aspect neplacut din fata Scolii nr.2 Ulmeni,
cit si la lipsa unei parti din gardul acestei institutii..
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
TARTAU OVIDIU

SECRETAR COMUNA
MANCIU ANISOARA

