
Proces - verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 31 octombrie 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 31 octombrie 2022. 

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

hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI), a devizului 
general actualizat precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „REABILITARE SI 
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, 
COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”si comunicata in 26 octombrie, dupa transmiterea 

materialelor de sedinta catre consilierii locali. 

D-l Iconaru ridica problema ca punctul mai sus introdus nu a fost prezentat spre a fi 

studiat, intrucat poate sa aiba legatura cu localitatea Ulmu.  

D-l Secretar precizeaza ca proiectul a fost trimis dupa comunicarea documentelor de 

sedinta si ca priveste acordarea unui mandat pentru modificarea contractului cu municipil 

Braila. 

D-l Iconaru insista ca materialele trebuiau studiate pentru a se vota in cadrul sedintei 

D-l Presedinte supune la vot noua ordine de zi si cu  proiect de hotarare nou introdus. 

Se voteaza cu 10 voturi pentru si 2 abtineri (Iconaru si Condruz). 

D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 30 

septembrie 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 a validarii Dispozitiei 
Primarului Comunei Ulmu nr. 244 din 30 septembrie 2022  si a referatului de necesitate intocmit de 

catre compartimentul financiar contabil.  

D-l Iconaru ridica problema ca procedura de rectificare prin intermediul Dispozitiei 

Primarului a bugetului local este neaparat votata prin Hotarare de Consiliul Local si ca trebuie 

explicata consilierilor mai noi din Consiliul Local. 

D-l Secretar face precizarea ca procedura in cauza este una legala. 

D-l Iconaru insista sa precizeze ca procedura este una legala dar doreste sa se stie de 

procedura in cadrul consiliului Local. 

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 retragerii Unitatii Administratic 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.  

D-l Iconaru face precizarea  ca Asociaita Braila Gaz nu isi mai are utilitatea din punctul de 

vedere al PNRR, unde se agreaza doar asocierea a maxim 3 UAT-uri si in anumite conditii de 

eligibilitate, iar ADI Braila Gaz nu mai este oportun. 

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 Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI), a devizului general actualizat 
precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, 
JUDETUL BRĂILA” si a referatului de specialitate. 

D-l secretar da citire Adresei MDLP care a stat la baza initierii Proiectului de Hotarare.  



D-l Iconaru ridica problema ca finantarea de buget este una mai mica si  intreaba ce strazi 

se asfalteaza. 

D-l Primar face precizarea ca din totalul de 22 km care au mai ramas de asfaltat, prin 

proiectul acesta au mai de asfaltat doar 12,8 km.. 

D-l Iconaru  ridica problema ca la depunerea cererii de finantare trebuia sa fie o lista a 

tuturor strazilor care se asfalteaza. Trebuie facuta si o lista a tutror strazilor care raman 

neasfaltate si pentru care se va incerca sa se obtina o finantare pentru asfaltare.. 

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 Actului Aditional nr. 1/2022 la Contractul  de delegare a gestiunii activităţii de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, 

stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022 si acordarea 

unui mandat special reprezentantului de drept al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna 

Ulmu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila – 

aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 si a documentatiei atasate.  

D-l Presedinte  supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza cu 10 voturi pentru si 2 

abtineri (Iconaru si Condruz). 

 La Probleme curente, D-l Presedinte solicita inscrieri la cuvant. Se inscrie doar d-l 

Iconaru. 

D-l Primar intervine si precizeaza ca doreste sa fie discutat si stabilit programul 

iluminatului public in localitate pentru a se mai face si o economie. 

D-l Iconaru precizeaza  ca exista un buget prevazut pentru iluminatul public, dar se 

preconizeaza o  ieftenire a curentului electric pentru institutiile publice si nu numai. 

D-l Iconaru ridica problema cererii de solicitare a inchirierii suprafetei de langa satul 

Ulmu , cea cu helesteul. 

D-l Primar face precizarea ca terenul este vizat si de un proiect de investitii cu privire 

la instalarea de panouri fotovoltaice care sa asigure o parte din energia electrica a localitatii. 

Se asteapta Ghidul pentru o eventuala investitie, dar daca nu se poate realiza, atunci ca 

alternativa, se va da curs cererii de inchiriere a suprafetei in conformitate cu prevederile 

legale. 

D-l Iconaru solicita detalii despre statutul domnului Mosescu. 

D-l Primar face precizarea ca in prezent, domnul Mosescu este consilier al primarului 

si ca si-a dat demisia din functia publica pe care a detinut-o in baza concursului organizat in 

cursul anului 2021. 

D-l Iconaru solicita sa fie informat Consiliul Local  despre costurile proiectului de la 

asfaltarea drumurilor. Deasemeni doreste sa fie informat daca Primaria a platit pentru lucrari 

topografice persoanei autorizate Plugaru Marius. 

D-l Primar face precizarea ca au fost realizare o serie de lucrari topografice cu aceasta 

persoana, care fie au fost platite dupa finalizarea lor iar altele nu au fost inca platite intrucat 

nu sunt duse la bun sfarsit. Contractele se pot consulta  in cadrul Primariei, deoarece nu sunt 

date secrete. 

 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


