ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ;
tel,.0242523123, fax 0242523554
Nr.2708/29.06.2015
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 iunie 2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local
Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.163/24.06.2015
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 de 14 , din totalul de 14 consilieri in
functie,lipsa fiind al 15-lea consilier datorita faptului ca PP-DD , nu a transmis
urmatoarul suplent pe lista partidului pentru validare, doamna Manciu Anisoara –
secretar comuna , domnul primar si doamna Istrate Eugenia referent contabil.
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 prelungirii valabilitatii Planului
Urbanistic General al comunei Ulmeni si Regulamentul Local de Urbanism ;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea virarii de credite bugetare de la un
capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare ;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si a
Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Ulmneni, judetul Calarasi, prin adaugarea unui post de sofer de microbuz
scolar.
4.Divesre.
Domnul consilier Penu Marin , 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
aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei
Ulmeni si Regulamentul Local de Urbanism ;
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Se da cuvintul domnului primar Gheorghe Uleia pentru a prezenta
expunerea de motive . Se da cuvintul dlui .Ojovan Marin 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: Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de
hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea
nr.20/2015.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi .Proiect de hotarare privind aprobarea
virarii de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare
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 Catana Ion pentru a prezenta raportul de
avizare din partea comisiei de specialitate.
Se trece la discutii: Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de
hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea
nr.21/2015.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Ulmneni, judetul Calarasi, prin adaugarea unui post de
sofer de microbuz scolar.
Se da cuvintul domnului primar Gheorghe Uleia pentru a prezenta
expunerea de motive . Se da cuvintul dnei secretar pentru a prezenta ,
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnilor; Catana Ion , Panciu Constantin, Anton Niculae
pentru a prezenta raportele de avizare din partea comisilor de specialitate.
Se trece la discutii: Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de
hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea
nr.22/2015.
Se trece la punctul Diverse; Domnul consilier Tartau Ovidiu, recomanda ca
doamna contabil sa se intereseze in sensul ca din indemnizatia de consilier sa se
retina toate contributiile, ca aceasta sa fie luata in calcul la pensie.
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
Marin PENU

SECRETAR COMUNA
Anisoara MANCIU
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