
Proces - verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 28 iulie 2022  
 

 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. 
Absenteaza  d-l Nicolae Valerica.  

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 Presedinte supune la vot Procesul Verbal completat al sedintei din 1 iulie 2022. Se 

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

de 28 iulie 2022. 
 La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022. 

D-l Mosescu da citire  referatului de specialitate; 
D-l Iconaru  face precizarea ca suma de la culte nu este precizata exact. 
D-l Mosescu precizeaza faptul ca prin rectificare, suma de la culte este de 5.000 lei. 
D-l Presedinte, supune la vot Proiectul de Hotarare si se voteaza in unanimitate. 
La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea completării  inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmu, cu 
investiţia realizată prin programul  AFIR – SM 19.2, respectiv „Amenajare teren de joc 
multifunctional in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, judeţ Brăila” din inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Ulmu, 

D-l Mosescu precizeaza faptul ca in urma investitiie se la terenul multifunctional de sport 
trebuie facuta o actualizare a inventarului domeniului public, pentru o noua cerere de plata de la 
AFIR 

Deasemeni trebuie obtinute o serie de avize de legalitate de la Garda de Mediu, Agentia pentru 
mediu Braila, etc. Pentru ca investitia in cauza nu are apa potabila si trebuie achizitionate o serie de 
filtre de potabilizare a apei.; 

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 ajustarii pretului Contractului de achizitie publica, conform Ordonantei Guvernului nr. 
15/2021, a obiectivului de investitii ”Consolidare si reabilitare pod in localitatea Jugureranu, Comuna 
Ulmu, Judetul Braila” si  insusirea de catre Consiliul Local Ulmu a actului aditional nr. 6 la 
contractul de lucrari nr. 1681/25.04.2019, 

D-l Mosescu face precizari legate de motivarea proiectului de hotarare, facand referire la OUG 
15/2021 si la o seri de indicatori de referinta, in baza unor notificari pe care legiutorul le-a prevazut 
pentru constructori.; 

D-l Iconaru  ridica problema teermenului de executie a contractului initial. 
D-l Mosescu face precizare ca teremenul este de 9 luni, initial, dar au existat acte 

aditionale de prelungire a termenului. 
D-l Iconaru precizeaza faptul ca teremenul de executare s-a lungit prea mult si ca 

constructorul a beneficiat de dreptul stability prin OUG din anul 2021. 
D-l Primar face precizarea ca prelungirea termenului s-a facut pe motive temeinice: 

Covid, vreme rece, nivel de apa mare. 
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 d-l Iconaru Marian. 
D-l Iconaru ridica problema aspectului legat de activitatea SVSU Ulmu si in special 

lista cu voluntarii care vor merge la incendiu. La diferite incendii, participa doar primarul, 
viceprimarul, soferii dar nu si seful SVSU Ulmu. 

D-l Primar face precizarea ca masina de pompieri s-a reparat. 
D-l Iconaru ridica problema crescatorilor de animale care merg pe proprietate privata 

din camp. Ei trebuie sa ramana in terenul concesionat. 
Ridica problema drumului DC28 daca se va remedia. 
D-l Primar face precizarea ca din banii de la buget existenti se va repara o portiune. 

Cantitatea de piatra a fost limitata, iar ea a fost folosita pentru o zona grea.. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


