
Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 27 mai 2022  
 

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

Participa in calitate de invitat d-l Mosescu in calitate de consilier al primarului si d-l 
Perianu Mihaita in calitate de inspector in cadrul Primariei.. 

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 14 aprilie 2022 
D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 14 aprilie 2022. Se supune 

la vot si se voteaza in unanimitate. 
In continuare D-l Presedinte declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu din data 

de 27 mai 2022. 
 La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
indexarea impozitelor Юi taxele locale pentru anul fiscal 2023; 

D-l Perianu Mihaita face precizari legate de modul de derulare a proiectului. 
D-l Iconaru face precizarea ca suma  propusa trebuie stabilita prin acte normative, iar 

rata inflatiei trebuie sa fie stabilita la nivel national. 
D-l Perianu Mihaita spune ca exista un document oficial pentru stabilirea ratei 

inflatiei pe anul 2021 care se va regasi in cuantumul impozitelor locale din aul 2023. 
D-l Presedinte, supune la vot Proiectul de Hotarare si se voteaza cu 8 voturi pentru, 2 

contra (Condruz Radu si Iconaru Marian) si 1 abtinere (Turtoi Valerica). 
La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: 
ÄReabilitare Si Modernizare Drumuri de interes local in Comuna Ulmu, Judetul 
Braila´; 

D-l Mosescu Alexandru face precizari legate de motivarea necesitatii asocierii cu 
Consiliul Judetean Braila in vederea realizarii unui proiect de investitii pentru realizarea 
asfaltarii in localitatea Ulmu. 

D-l Iconaru spune ca este binevenita aceasta asociere, dar in acest moment nu exista 
un proiect care sa fie depus. 

D-l Mosescu spune ca in urma aprobariia socierii se poate initia demersul pentru acest 
proiect, altfel nu se poate justifica demersul. 

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 

insusirea inventarului bunurilor apartinand  sistemului public de alimentare cu apa , 
aprobarea apartenentei la domeniul public al Comuna Ulmu  a Bunurilor de Retur 
inventariate , aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ulmu  a 
unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora, 
precum si a  referatului depus de catre CUP Dunarea Braila. 

D-l Iconaru face precizarea ca in urma evaluarii activelor retelei de apa care se afla in 
domeniul public al comunei, dar care a fost dat in administrare  catre CUP Braila se propune 
scoaterea din uz a unor echipamente care au fost de fapt inlocuite de catre acestia, iar din 



profitul anual realizat in urma administrarii retelei se or scadea aceste cheltuieli, 
reprezentand amortizarea retelei, iar daca mai ramane profit acesta va fi trimis sub forma de 
dividente 

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 Secretar face precizarea ca exista  depusa o cerere privind concesionarea uneo 

suprafete de teren pentru realizarea unui helesteu, dar se va solicita si un punct de vedere de 
la Agentia pentru Arii protejate, intrucat satul Ulmu este marginit cu 2 situri Natura 2000 

D-l Iconaru solicita informatii oficiale despre stadiul asfaltarii DJ203R spre Ciresu si 
despre demersurile facute  in vederea reabilitarii DC28 spre Odaieni, in urma solicitarii 
acestui aspect in  sedinta a consiliului local din 14 aprilie 2022. 

D-l Iconaru ridica deasemeni problema taxelor de inchiriere care sunt in prezent mici 
in raport cu pretul combustibililor. In privinta  organizarii PSI, trebui investit intr-o 
autospeciala PSI, deoarece avem salariati, dar actuala autospeciala  nu mai este 
corespunzatoare. 

D-l Iconaru face precizarea faptului ca se poate face rectificarea bugetului pentru 
achizitia unui astfel de utilaj, repetand faptul ca exista un echipament  pentru SVSU Ulmu, 
avem personal bugetat, dar masina nu este functionala. 

Deasemni aduce la cunostinta o Hotarare in privinta Consiliuluio Local Ulmu ramasa 
definitiva  in legatura cu Moise Serban, si solicita sa fie informat in legatura cu  punerea ei in 
aplicare. 

D-l Viceprimar face precizarea ca masina PSI se repara, dar se va pune in functiune 
pe perioada anului cand temperatura permite, urmand ca iarna sa fie scoasa  din uz in lipsa 
unei remise incalzite. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


