
Proces - verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 1 iulie 2022  
 

 La sedinta participa un numar de 13 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.  
Participa in calitate de invitat d-l Primar al comunei Ulmu si d-na Lupu in calitate de 

inspector contabil. 
D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 1 iulie 2022. 
D-l Presedinte, supune la vot ordinea de zi. Se voteaza in unanimitate. 
D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 9 iunie 2022 

in continuare. 
D-l Iconaru  solicita sa fie prezentate detalii legate de aspectele vizate in Procesul 

Verbal supus aprobarii. 
D-l Primar face precizarea ca in legatura cu adresa de la Mediu se va face un raspuns. 
D-l Primar face precizarea ca in privinta hotararii ramase definitive cu Moise, nu a 

intrat in posesia ei, dar ca o va solicita d-lui consilier juridic si va reusi sa formuleze un 
raspuns. 

In privinta masinii PSI, nu exista un buget, dar se incearca repararea celei existente, s-
au luat cauciucuri dar sunt si alte piese care nu se regasesc. 

Proiectele sunt in derulare, dar nu exista un termen expres prevazut  de incepere a 
lucrarilor. 

D-l Iconaru precizeaza ca pe Anghel Saligny, banii vor veni prin Consiliul Judetean. 
D-l Presedinte  supune la vot procesul verbal. Se voteaza in unanimitate. 

 La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022 si solicita D-nei Lupu  
sa faca unele precizari; 

D-l Lupu da citire Referatului de specialitate si face o serie de precizari. Proiectul 
pietei va trece de la finantarea doar de la bugetul local. Deasemeni precizeaza modul prin care 
s-au majorat veniturile (taxa foraj Hunt Oil, etc.)  

Consiliul Judetean a solicitat sa fie trecute distinct sumele prevazute pentru 
cofinantarea proiectului de asociere. Deasemeni s-a renuntat si la reabilitarea blocului social 
si sumele au fost trasferate, asemeni si sumele prevazute pentru parcul fotovoltaic. 

La cheltuieli se doreste renovarea energetica a gradinitei de la Jugureanu, s-au 
prevazut si sumele pentru sala de sport de la Scoala Ulmu. 

Sunt prinse la cheltuieli si banii destinati pentru asfaltarea celor 5 km, iar piata 
ramane cu finantare din taxele locale. 

Sumele pentru a doua hotarare de pe ordinea de zi, privind Ziua Comunei este de 
25.000 lei si nu 2.000 lei cum este prins eronat  in Proiectul de Hotarare. 

D-l Iconaru ridica problema daca finantarea  proiectului de la piata se poate face cu 
Consiliul Judetean. 

D-na Lupu  precizeaza faptul ca in privinta asocierii cu Consiliul judetean, a trebuit sa 
aleaga un singur proiect si ca s-a mers pe asfaltare.  

D-l Presedinte, supune la vot Proiectul de Hotarare si se voteaza in unanimitate. 
La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea organizarii „Zilei comunei Ulmu”, judet Braila, si a referatului de specialitate. 



D-l Iconaru  ridica problema  faptului ca Primarul este ordonatorul de credite. Luarile 
de cuvant trebuie sa vina de la tori consilierii. 

D-l Iconaru considera ca proiectul de hotarare este intocmit eronat (s-a trecut in 
Proiect suma de 2.000 lei, dar se vorbeste de 25.000 lei). 

Solicita in continuare ca Proiectul sa fie reluat in urma consiltarii cetatenilor. Se poate 
incerca cu acesti bani finantarea birericilor din localitate. 

D-na Lupu precizeaza ca banii pentru biserici sunt deja prevazuti, dar ca trebuie sa 
vina solicitarea de la Parohiile, cu care s-a discutat in prealabil. 

D-l Primar face precizarea ca discutiile purtate in sedinta se va tine cont pe viitor. 
D-l Iconaru spune ca toate demersurile legislative locale trebuie sa aiba la baza 

consultari cetatenesti. 
D-l Presedinet supune la vot. Se votraza cu 8 voturi pentru (PNL + PMP) si 5 impotriva 

(PSD). 
La Probleme curente, D-l Presedinte solicita discutarea unor probleme punctuale. 

Deasemeni solicita inscrierea la cuvant. 
Se inscriu la cuvant domnii consilieri Turtoi Valerica, Mitache si d-l Iconaru. 
D-l Turtoi Valerica intreaba daca pentru DC 28 se mai poate interveni cu cei de la 

forajul sondei de gaze pentru reprofilarea drumului. 
D-l Primar face precizarea ca cei de la foraj fac o investitie pe drumul lor de accces 

dor. 
D-l Mitache intreaba daca se poate face ceva cu proprietarii de animale care trec pe 

proprietatea privata. 
D-l secretar face precizarea ca la nivel local Consiliul Local are doar competenta de a 

administra domeniul publi si privat al comunei , nu are competenta pentru proprietatea 
particulara a oamenilor. 

D-l Mitache  ridica problema achizitionarii unui utilaj de taiat iarba pentru strazile din 
localutate. 

D-l Iconaru  precizeaza ca problema izlazului si a pasunatului se poate rezolva doar 
prin asocierea tutror fermierilor. 

Face precizarea ca utilajul este binevenit. 
La DC 28 spune ca de la cei de la foraul pot sa ajute cu cateva masini de piatra, dar nu 

se poate rezolva cu ei. Cu ajutorul SEAP se poate achizitiona seervicii de amenajare a 
drumului. 

D-l Iconaru doreste informatii privind dotarea primariei cu autoturisme. 
D-l Prim ar face precizarea ca masinile in cauza (Scoda Superb si Dacia Logan disel) 

au fost primite cu titlul gratuit de la alte institutii publice, iar consumurile de combustibil sunt 
in limite, chiar daca masinile uau fost folosite in folosul comunitatii 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general, 
 
 
 
 


