
Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 16 septembrie 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 – inspector 

contabil in cadrul aparatului de specialitate al primaruluilui comunei Ulmu. 
D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 16 septembrie 2022. 
D-l Presedinte da citire ordinii de zi. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate 
D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 25 

auguste 2022 in continuare. 
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 rectificarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022 si da cuvantul 
d-nei Lupu pentru mai multe detalii. 

D-l Lupu precizeaza ca rectificarea se bazeaza pe sune primite din exteriorul bugetului 
local si o rectificare interna. Banii primiti sunt cu destinatie in invatamant. S-au luat sume de 
la diferite capitole si s-au repoartizat.  

D-l Iconaru solicita detalii privind consumul scolii pe timp de iarna. 
D-na Lupu precizeaza ca nu exista astfel de solicitari de la scoala, dar daca vor exista, 

tot printr-o rectificare se va rezolva aceasta solicitare. 
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. 
Se inscrie la cuvant domnul consilier Iconaru Marian. 
D-l Iconaru solicita lamuriri legate de programul iluminatului public. 
D-l Primar face precizarea ca programul iluminatului se va modifica mereu, in functie 

de conditiile vremii. Daca se va intuneca mai devreme se vor face noi programari  la 
programatoarele iluminatului public. 

D-l Iconaru ridica deasemeni problema materialelor scoase de pe strazile pietruite. 
D-l Primar face precizarea ca la solicitare, se vor aduce acolo unde este nevoie, pentru 

astuparea unor gropi, sau reamenajarea unor strazi stricate. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general, 
 
 
 
 
 
 


