
 
Proces - verbal 

al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 
care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  
in data de 9 iunie 2022  

 
 La sedinta participa un numar de 11 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. 
Absenteaza  d-l Mitache si d-l Chircu.  

Participa in calitate de invitat d-l Mosescu in calitate de consilier al primarului si d-l 
Primar al comunei Ulmu.. 

D-l Presedinte, supune la vot ordinea de zi. Se voteaza in unanimitate. 
D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27 mai 2022. 
D-l Iconaru  solicita completarea cu aspectele legate de hotararea judecatoreasca 

ramasa definitiva privind ocuparea abuziva a unui teren aflat in inventarul comunei Ulmu si 
care a fost deasemeni depusa la sedinta trecuta, in ce priveste partile Consiliul Local Ulmu si 
numitul Moise Serban.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal completat al sedintei din 27 mai 2022. Se 
supune la vot si se voteaza in unanimitate. 

In continuare D-l Presedinte declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu din data 
de 9 iunie 2022. 
 La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
aprobarea depunerii proiectului ³ 5HQRYDUHD�HQHUJHWLFă�D�*UăGLQL܊HL�FX�SURJUDP�QRUPDO�
din sat Jugureanu, comuna Ulmu´, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata 
prin proiect, D�QRWHL�GH� IXQGDPHQWDUH�D� LQYHVWL܊LHL ܈L�D�FKHOWXLHOLORU�DIHUHQWH�DFHVWXLD, si a 
referatului de specialitate; 

D-l Primar face precizari legate de demersurile initiale pentru diferite proiecte aflate in 
derulare. 

D-l Presedinte, supune la vot Proiectul de Hotarare si se voteaza in unanimitate. 
La Probleme curente, D-l Presedinte solicita discutarea unor probleme punctuale. 

Deasemeni solicita inscrierea la cuvant. 
D-l Iconaru face precizari legate de faptul ca cererea privind helesteul poate fi 

finalizata prin aprobarea ei si implicit aprobarea ei poate fi considerata o sursa de venit 
pentru bugetul local, dar si faptul ca terenul in cauza capata o intrebuintare si nu mai ramane 
in paragina. 

D-l Primar face precizari legate de obiectivele discutate si de cele care se vor realiza cu 
fonduri locale sau externe. 

D-l Iconaru  precizeaza  faptul ca exista iun studiu de fezabilitate din 2020, dar care nu 
a fost inceput din bugetul local. Solicita sa stie care este strada cu care se va incepe acest 
proiect de asfaltare. 

D-l Primar face precizarea ca se va incepe asfaltatrea de la Mohreanu cu straziel 
Soarelui, apoi urmeaza Ulmu si Jugureanu. 

D-l Mosescu precizeaza faptul ca exista OUG 15/2022 prin care constructorii pot sa 
actualizeze preturile. Daca la sfarsitul anului 2021 se facea licitatia pentru proiectul de 
asfaltare, exista acum actualizarea preturilor. 

D-l Prima face precizari legate de reabilitatea DC si demersurile privind dotarea SVSU 
Ulmu cu o alta autospeciala PSI. 



D-l Iconaru face preciari legate de faptul ca in raport cu seful SVSU mai sunt si 
atributii delegate prin dispozitie pe linia proceduri solutionarii cererilor de calamitati depuse, 
in privinta intocmirii proceselor de calamitati si inaintarea lor catre organele centrale (DADR 
Braila). 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


