
Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 25 august 2022  
 

 La sedinta participa un numar de 10 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.  
Absenteaza d-l Poterasu Mihaita Adrian, Gheorghe Gigi, si Turtoi Mihail. 

Participa in calitate de invitat d-l Primar al comunei Ulmu. 
D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 25 august 2022. 
D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 28 iunie 

2022 in continuare. 
D-l Presedinte  supune la vot procesul verbal. Se voteaza in unanimitate. 
d-l Secretar precizeaza ca trtebuie ales un nou presedinte de sedinta. 
D-l Condruz il propune pe d-l viceprimar Putere Gheorghe. 
Se supune la vot propunerea,  se voteaza in unanimitate. 
D-l Presedinte nou ales, supune la vot ordinea de zi. Se voteaza in unanimitate, si 

implicit punctul unu al ordinii de zi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 
- Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - 
Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza 
Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata - 

D-l Secretar  face precizarea ca proiectele sunt inituiate din luna martie 2022, dar au 
fost anamate la solicitarea ADI Braila pana in aceasta luna pe fondul aparitiei unor 
modificari legislative, care aveau corespondent in cele 2 Proiecte de pe ordinea de zi 

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 

acordarea unui mandat special domnului Primar Banica Vasile, in calitate de reprezentant de 
drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Ulmu, sa voteze in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria 
Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - 
si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

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 inscriu la cuvant domnii consilieri Mitache Iulian, d-l Iconaru si d-l Turtoi 

Valertica. 
D-l Mitache precizeaza ca la Mohreanu s-a inceput asfaltarea, asa cum se stabilise in 

sedintele de consiliu trecute. 
D-l Primar face precizarea ca asfaltarea se fa face de la Mohreanu, la Ulmu si la 

Jugureanu. 
Prin sedinta, Consiliul Judetean Braila a aprobat finatarea pe anul 2022, dar proiectul 

de asfaltare se va intinde pe 3 ani. 



D-l Turtoi Valerica ridica problema gunoiului care se arunca pe drumul comunal 
proaspat reabilitat. Doreste sa fie afisate plancarde cu sanctiuni in cazul in care se arunca 
gunoiul ilegal. 

D-l Iconaru ridica problema hotararii judecatoresti (Moise Serban) pentru care doreste 
sa stie stadiul punerii in aplicare a acesteia. 

D-l Primar face precizarea ca hotarearea in cauza este din decembrie 2018 adoptata de 
instanta, dar care nu a fost pana acum aplicata. Se va pune in aplicare in perioada urmatoare. 

D-l Iconaru face precizarea ca la dosarul din primarie exista expertize ale terenului cu 
evaluarea facuta de evaluator autorizat. 

D-l Iconaru intreaba despre stadiul studiului de fezabilitate pentru proiectul de la gaze. 
La nivelul judetului exista comune care au apriobate finantarea prin Fondul Anghel Saligny 
pri interemediul Asociatiei ADI Gaz Braila. 

Deasemeni in privinta masinilor de la Primarie, doreste sa stie cum au fost 
achizitionate si folosite cele 2 masini noi (autoturisme). 

D-l Primar face precizarea ca masinile in cauza (Scoda Superb si Dacia Logan disel) 
nu sunt noi si au fost primite cu titlul gratuit de la alte institutii publice (Dacia Logan de la 
Ministerul Justitiei si Skoda Superb de la Ministerul Economiei), cu acte doveditoare. 

D-l Iconaru ridica problema ca masinile sunt folosite in interes personal. 
D-l Primar face precizarea ca masinile sunt folosite  in inters de serviciu. Se vor 

prezenta documentele de achizitie (preluare), dar ele au fost folosite pentru anumite sercicii 
comunitare pe raza localitatii. 

D-l Iconaru face precizarea ca Hotararea Consiliului Local pentru ziua comunei a fost 
adoptata de Consiliul Local, dar vrea sa sa fie prezentate transparent cheltuielile facute cu 
aceasta ocazie. 

D-l Iconaru ridica problema achizitiei facute pentru drumul DC28 – achizitia a fost 
facuta  pe tronson sau la cantitate de pietris. 

D-l Primar precizeaza faptul ca achizitia a fost facuta pentru un numar de 2 km , dar 
in functie de banii existenti la buget se vor continua lucrarile de reabilitare a drumului 
comuna DC28 in acest an sa anul viitor, tinandu-se cont si de cheltuielile din buget a sumelor 
prevazute pentru alte proietcte avute in vedere.  
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


