
 
Proces - verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 
care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  
in data de 31 ianuarie 2023 

 
 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 31 ianuarie 2023. 
D-l Presedinte supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate 
D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 29 

decembrie 2022 in continuare. 
D-l Presedinte  supune la vot procesul verbal. Se voteaza in unanimitate. 
D-l Iconaru precizeaza faptul ca  Procesul Verbal ca si continut se stie, pentru ca este 

afisat si pe site-ul Primariei, dar doreste ca la sedintele viitoaresa fie facut un scurt rezumat al 
actiunilor intreprinse in baza discutiilor consemnate in Procesul verbal al sedintelor 
anterioare.  

 La punctul 1 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere/refacere a tronsoanelor de 
strazi afectate,in situatia in care ,lucrarile de investitii realizate de UAT Comuna ULMU prin proiectul 
”REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI 
JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii 
incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Braila, in 
perioada 2014-2020, in perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene 
nerambursabile in cadrul Programului Operational de Infrastructura  mare 2014-2020 (POIM). 

D-ul Anghel precizeaza ca el intelege ca de fapt Proiectul de hotarare este conditionat  
pentru obtinerea Avizului de la CUP Dunarea Braila, in vederea obtinerii autorizatiei pentru 
Proiectul de investitii privind asfaltarea. 

D-l Iconaru ridica problema costurilor pentru reparatii care ttrerbuie estimate si ca aceste 
sume sunt obligatoriu sa fie  cuprinse in bugetul local pentru anul 2023. 

D-l secretar face precizarea ca la solicitarea constructorului retelei de canalizare la nivelul 
Primariei s-a analizat daca strazile propuse pentru asfaltare prin proiectul propus se suprapul cu 
cele prinse in zona retelei de canalizare care se va efectua in satul Ulmu si s-a constat ca nu exista 
uprapeneri cu strazile care se vor asfalta. Pentru strazile deja asfaltate, constructorul va lua 
masurile necesare impreuna cu proiectantul retelei de canalizare pentru ca acestea sa fie cat mai 
putin afectate de lucrari si sa nu fie spart asfaltul, decat acolo unde conditiile o impun, iar costurile 
le va suporta constructorul. 

D-l Presedinte, in lipsa altor interventii  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 Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca 
pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2023  

D-l Condruz  ridica problema ca toata suprafata izlazului este prinsa pentru lucrari de 
curatare, dar din ea este o mare parte concesionata. 

D-na Secretar face precizeaza ca pe raza localitatii, cei de la ajutor social nu vor curata 
terenurile de izlaz inchiriate, aceasta obligatie avand-o cei care au inchiriat. Terebuie mentionat 
faptul ca din suprafata inchiriata, unii chiriasi si-au manifestat intentia de a renunta la inchiriere, 
pe diverse motive (animale vandute, imbolnaviri, neputinta, obligatii de servici, etc.), si atunci 
curatirea revine Primariei. 



D-l Iconaru face precizarea ca la nivelul localitatii, la ajutor social nu mai sunt multi apti de 
munca, care partial au gasit loc de munca. Au ramas doar cei cu probleme medicale pe care nu se 
poate baza pentru anumite actiuni in localitate. 

D-l Presedinte, in lipsa altor interventii  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 Programului  de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 2023. 

D-na Secretar face precizeaza legate de faptul ca an ual se emite o astfel de hotarere, care 
trebuie dusa la indeplinire. 

D-l Iconaru face precizarea ca numarul de ore este mare, in raport cu cei de la ajutorul 
social care au putine ore de prestat, fiind in mare masura scutiti de ore pe motive medicale stabilite 
de catre comisiile medicale de specialitate. 

D-l Presedinte, in lipsa altor interventii  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 
Iconaru Marian. 

D-l Iconaru ridica problema ca pentru bugetul local viitor, toate investitiile sunt 
importante, dar ca la randul lor, consilierii locali pot sa discute si sa stabileasca care din 
aceste proiecte reprezinta prioritate. 

D-l Primar face precizari legate de finatarea unor proiecte de asfaltare cu finantare cu 
fonduri PNNR sau pe PNI Anghel Saligny. 

D-l Iconaru intreaba daca alocarilede sume pentru bugetul local s-au trimis de la 
judet. Trebuieavut in vedere faptul ca la construirea bugetului trebuie sa se bazeze pe sumele 
primite, pentru ca nu stim ce sume se primesc la rectificarile ulterioare ale bugetului statului, 
iar cheltuielile cu lumina, sarariile etc se scad de la inceput, astfel incat sa nu ramana bugetul 
local fara bani ca sa se plateasca eventualele investituu facute. 

D-l Primar face precizari legate de  lucrarile de asfaltare din anul 2022 care deja sunt 
achitate. Solicita consilierilor sa analizeze viitoarele investitii pentru a fi prinse in bugetul 
local care trebuie aprobat cat mai curant. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 
                  Presedinte,                       Secretar general, 
           Nicolae Valerica



 


