
Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 14 aprilie 2022  
 

 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. 
Absenteaza  d-l Poterasu Mihaita Adrian.  

Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar, d-l Mosescu in 
calitate de consilier al primaru;ui si d-na Lupu inspector contabil in cadrul Primariei.. 

D-l Secretar  precizeaza  pe de o parte faptul ca odata cu  ridicarea interdictiilor pe 
linia pandem iei cu COVID 19, se pot convoca sedintele de Consiuliu Local  in format fizic 
fara nici o restricti,e ca pana in prezent iar pe de alta parte faptul ca mandatul presedintelui 
Consiliului Local s-a incheiat si solicita desemnarea unui nou presedinte. 

D-l Putere in propune pe d-l Ungureanu Paraschiv. 
Se supune la vot propunerea si se voteaza in unanimitate. 
D-l Secretar solicita introducerea pe ordinea de zi pentru a fi supus aprobarii  aunui 

nou proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022. 
D-l Presedinte nou ales, supune la vot noua ordine de zi. Se supune la vot si se voteaza 

in unanimitate, implicit si Punctul 1 al ordinii de zi.. 
In continuare D-l Presedinte declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu din data 

de 14 aprilie 2022. 
 La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
DSUREDUHD� &HUHULL� GH� ILQDQаDUH� ЮL� D� 'HYL]XOXi general estimativ a RELHFWLYXOXL� GH� LQYHVWLаLi 
ÄINFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE 
ULMU SI JUGUREANU APARTINATOARE COMUNEI ULMU, JUDETUL BRAILA ´ 
SHQWUX� ILQDQаDUHD� DFHVWXLD� vQ� FDGUXO� 3URJUDPXOXL� 1DаLRQDO� GH� ,QYHVWLаLL� ÄANGHEL 
SALIGNY´. 

D-l Mosescu Alexandru face precizari legate de modul de derulare a proiectului. 
D-l Iconaru face precizarea ca referatul de necesitate privind spatiu exterior trebuia 

citit inainte de cel al compartimentului financiar-contabil.. 
D-l Iconaru face precizari legate de faptul ca acesta este un demers initial, dar nu se 

stie ca se va primi finantare 
D-l Primar face precizarea ca obiectivul trebuie atins, trebuie depusa cererea de 

finantare, altfel nu vei putea primi finantare pentru acest proiect. Vor fi conditii externe care 
sa afecteze buna derulare a proiectului finantat pe Programul Anghel Saligny. 

D-l Presedinte, supune la vot Proiectul de Hotarare si se voteaza in unanimitate. 
La punctul 3 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022 si da cuvantul d-nei 
contabil Lupu pentru lamuriri suplimentare. 

 D-na Lupu da citire referatului de specialitate intocmit de compartimentul financiar -
contabil.  

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 Mosescu ridica problema proiectelor in derulare: asfaltare si reabilitare sediu 

Primarie, care inainteaza cu prin obtinerea avizelor necesare si a respectarii cadrului legal. 



D-l Iconaru precizeaza ca a observat probleme cu iluminatul public care nu prea 
functioneaza corespunzator. 

D-na Lupu face precizari legate de valoarea mare a facturilor de iluminat de la 
inceputul anului, din cauza carora s-a incercat o programare a pornirii iluminatului public. O 
programare gresita a facut ca timp de cateva zile iluminatul intr-o parte a localitatii sa 
porneasca mult dupa lasarea intunericului 

D-l Iconaru ridica problema reabilitatii drumului comunal DC 28 care este folosit 
intens in perioada lucrarilor agricole. 

 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


