
Proces - verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 30 septembrie 2022  
 

 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.  

Absenteaza d-l Poterasu Mihaita Adrian. 

Participa in calitate de invitat d-l Primar al comunei Ulmu. 

D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 30 septembrie 2022. 

D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 16 

septembrie 2022 in continuare. 

D-l Presedinte  supune la vot procesul verbal. Se voteaza in unanimitate. 

D-l Presedinte supune la vot  introducerea pe ordinea de zi a unui nou proiect de 

hotarare privind rectificarea bugetului local Ulmu, care este propus in baza uneo Adrese 

ANAF din data de 26 septembrie 2022 si comunicata in 27 septembrie, dupa transmiterea 

materialelor de sedinta catre consilierii locali. 

D-l Iconaru ridica problema ca fiind vorba de bugetul local, documentele trebuiau 

trimise spre studiu. 

D-l Primar in calitate de initiator al proiectului precizeaza ca proiectul va fi retras 

astazi dar va fi repus pe ordinea de zi pentru sednta urmatoare. D-l Presedinte supune la vot 

ordinea de zi cu  singurul proiect de hotarare comunicat initial. 

D-l Presedinte, supune la vot ordinea de zi cu proiectul de Hotarare comunicat initial. 

Se voteaza in unanimitate.. 

 La punctul 1 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 

aprobarea retragerii Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Ulmu, judet Braila din Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, si a referatului de necesitate 
intocmit de catre compartimentul financiar contabil, din care rezulta faptul ca in acest fel se face 
economie la bugetul local in raport cu cotizatia care se platea anual ca membru de catre UAT Ulmu 
si in raport cu faptul ca primaria nu a beneficiat de fonduri de la aceasta asociatie pentru propriu 
proiect de investitii.  

D-l Iconaru ridica problema ca din partea asociatiei ADI Braila Gaz nu exista o astfel de 
adresa prin care sa fie solicitata o astfel de hotare. 

D-l Secretar face precizarea ca a existat si o discutie telefonica cu cei de la ADI Braila Gaz, 
prin care s-a solicitat verbal promovarea unei astfel de hotarari, in situatia in care au mai ramas la 
nivelul judetul Braila, doar 5 comune care vor emite astfel de hotarari, iar ADI Braila Gaz, va 
demara ulterior procedurile legale de desfiintare. 

D-l Iconaru precizeaza ca aceasta convorbire nu este relevanta, ca prin iesirea din asociatie 
se poate pierde o eventuala finantare pentru proiectul de infiintare retea gaze naturale in Ulmu. 
Banii trebuie solicitati, intrucat din sursele sigure se stie ca orasul Braila a primit finantare pentru 
reteaua de gaze din Chercea prin Asociatia ADI Braila Gaz. 

D-l Secreat face precizarea ca discuta la care a facut referire s-a purtat cu d-na Bordea care 
are in cadrul Asociatiei o functie importanta. 

D-l Iconaru face precizara ca presedintele Asociatie este d-l Chiriac de la Consiliul judetean 
si nu doamna Bordea, deci cu el trebuie vorbit. 

D-l Secretar face precizarea ca se stie ca inca de anul trecut Consiliuul Judetean Braila, a 
iesit din asociatia Braila Gaz, si ca nu crede ca d-l Chiriac mai este presedinte, iar la nivelul 
Asociatiei mai sunt doar 5 comune care vor si ele sa iasa. 



D-l Iconaru precizeaza ca trebuie verificat acest lucru, dar ca trebuie intrebati si primarii 
de la Movila Miresi, Traianu, care au proiecte initiate prin Asociatia ADI Braila Gaz, si care 
primesc bani pentru proiectele lor demarate, ca sa nu se iroseasca o astfel de sansa. 

D-l Primar, in calitate de initiator al Proiectului de Hotarare intervine si solicita 
amanarea dezbaterii Proiectului de Hotarare, pentru a se obtine un punct de vedere al 
Asociatie Braila Gaz, desi motivatia iesirii din asociatie era una locala., urmand a fi pus 
proiectul de hotarare pe ordinea de zi la o noua sedinta. 

D-l Presedinte, a luat act de retragerea de pe ordinea de zi si a singurului proiect si 
declara inchisa sedinta de consiliu local din data de 30 septembrie 2022, fara a se fi votat 
nici un proiet de hotarare. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 

Ulmu.    

 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 

 

 

                  Presedinte,                       Secretar general, 

                                   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


