
Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 28 noiembrie 2022  
 

 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.  
Absenteaza d-l Turtoi Mihail. 

Participa in calitate de invitat d-l Primar al comunei Ulmu, doamna inspector contabil 
Lupu, domnul Mosescu  in calitate de consilier al primarului si domlul Codirla in calitate de 
disrector al Scolii Gimnaziale „General Stan Poetas” Ulmu, Braila. 

D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 28 noiembrie 2022. 
D-l Presedinte supune la vot introducerea pe ordinea de zi a unui nou proiect de hotarare 

privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale  
”General Stan Poetas ”din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant 
preuniversitar de stat. 

D-l Primar  face precizarea ca solicitarea a venit in cursul zilei de vineri, 25 noiembrie, 
si altfel nu se poate amana pentru o noua sedinta intrucat se pierd banii din cadrul Planului 
national. 

D-na Lupu precizeaza ca si banii si referatul scolii exista, dar se va face o achizitie 
directa pentru serviciile de nasa calda in cursul lunii decembrie , pentru anul 2022. In anul 
2023 se va face procedura legala. 

D-l Codirla - directorul scolii giimnaziale, precizeaza ca beneficiaza toti copii de la 
scoala si ghradinita. Proiectul este finantat de la bugetulo de stat. 

D-l Presedinte supune la vot noua ordine de zi si cu  proiect de hotarare nou introdus. 
Se voteaza in unanimitate 
D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31 octombrie 

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 rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022 si da cuvantul doamnei contabil 
Lupu pentru detalieri si precizari. 

D-na Lupu precizeaza modalitatea de rectificare a bugetului consiliului local prin sumele 
primite de la ANAf , dar si prin echilibrarea interna a bugetului. Se acopera astfel  i acest fel si sumele 
pentru plata asistentilor cu concedii de odihna si pentru bursele scolare. 

D-l Presedinte si alte interventii . 
D-l Iconaru solicita lamurir legate de  cererile asistentilor personali de angajare si lamuriri 

despre gardul de la terenul de sport. 
D-l Primar face precizarea ca este vorba de gardul de la terenul de speort care trebuie 

amenajat,  nu este vorba de cel de la terenul de mini fotbal.. 
D-l Iconaru ridica si prioblema stadiului  de la proiectul de asfaltare in privinta finantarii. 
D-l Primar face precizarea ca proiectul de asfaltare se deruleaza pe inca 2 ani si s-a achitat o 

suma aferenta lucrarilor efectuate.  
D-l Presedinte  supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 2 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea modificarii denumirii  unei investitii cuprinsa  in lista  obiectivelor de investitii pe anul 2022 
si a referatului de necesitate intocmit de catre compartimentul financiar contabil.  



D-na Lupu precizeaza ca modificarile sunt doat la nivelul denumirii proiectului pentru a se 
inlatura eventualele neconcordante de denumire a proiectului de incvestitii, in rest nu se schimba 
nimic 

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

aprobarea actualizarii si completarii Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022 si a 
referatului de specialitate. 

D-na Lupu  precizeaza faptul ca  era o neconcordanta intre codurile CPV si aplicatia SICAP. 
D-l Presedinte  supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 4 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investitiei intitulate „Înfiintare și dotare centru 
comunitar integrat în comuna Ulmu , judetul Brăila” si a documentatiei atasate.  

D-l Iconaru ridica problema ca exista  si cheltuieli din bugetul  local. 
D-l Mosescu precizeaza ca suemele care vor fii cheltuile de la buget, dar exista si beneficii 

pentru comunitatea locala prin centrul social. 
D-l Iconaru face precizarea ca prin protocoalele atasata trebuie  sa fie cerute si sume 

financiare de la parteneri si solicita deasemeni detalii despre locatia vizata de acest centru. 
D-l Primar face precizarea ca este vorba de sediul de la Jugureanu. 
D-l Presedinte  supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza in unanimitate 
La punctul 5 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea infiintarii Clubului Sportiv de drept public, Club Sportiv „Vointa” Ulmu si a documentatiei 
atasate.  

D-l Primar face precizarea ca vechea asociatie nu mai poate sa functioneze, intrucat membrii 
fondatori sunt bolnavi si nu mai pot sa se ocupe, si daca se vrea la nivel local sa fie continuata 
activitatea cu echipa de fotbal, trebuie sa fie infintat acest club sportiv. 

D-l Iconaru ridica problema ca intentia este buna, dar trebuie vazute sumele de la bugetul 
local sunt suficiente sau daca se vor cheltui corespunzator. Deasemeni cere detalii despre posturile 
de conducere din cadrul clubului care trebuie sa fie eventual ocupate si remunerate. 

D-l Mosescu  face precizarea ca si o eventuala  angajare se va aduce la cunostinta publica, 
consiliului local si se vor respecta prevederile legale. 

D-l Iconaru ridica problema faptului ca la nivel de conducere  trebuie sa fie numite persoane 
in mod benevol, fara sa fie implicate pretentii financiare personale. 

D-l Primar face precizarea ca se vor cheltui bani doasr cu dotarea si cheltuielile de organizare 
de meciuri. Oameniii care se vor implica, se vor implica in mod voluntar, fara pretentii financiare 
personale. 

D-l Presedinte  supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza cu 10 voturi pentru si 2 abtineri 
(Iconaru si Condruz). 

La punctul 6 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitătii de colectare şi 
transport a deşeurilor municipale în Judetul Brăila şi activitătii de măturat, spălat, stropit și întretinere 
căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociatilor 
Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociatiei să semneze 
Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare si a documentatiei atasate.  

D-l Presedinte supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza in unanimitate 
La punctul 7 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale  
”General Stan Poetas ”din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant 
preuniversitar de stat si a referatului de specialitate. 



D-l Codirla  face precizarea ca este benegic programul, dar sunt probleme de logistica. 
D-l Iconaru face precizarea ca la Scoala Ulmu Cop A este o problema de spatiu pentru 

servirea mesei calde, in rest toate celelalte spatii scolare din comuna, (scoala Corp B si cele 3 
gradinite).  

D-l Presedinte  supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza in unanimitate. 
 

 La Probleme curente, D-l Presedinte solicita inscrieri la cuvant. Se inscrie doar d-l 
Gheorghe Gigi. 
D-l Gheorghe ridica problema amenajarii unei parcari  in zona gradinitei de la Bogdanu, a 
farmaciei si a Cabinetului medical, unde in anumite ore este foarte greu de mers. 

D-l Primar fece precizarea ca in functie de proiectul de la canalizare care va fi cominicat 
de catre cei de la CUP Dunarea Braila, care va incepe in perioada urmatoare, se va vedea 
modalitatea de amenajare a parcarii in cauza. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 
 
                  Presedinte,                       Secretar general, 
           Putere Gheorghe 


