
 
 

Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 3 februarie 2023 

 

 La sedinta participa un numar de 13 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.  
Participa in calitate de invitat d-l Primar al comunei Ulmu si d-na Lupu , in calitate de 

inspector Comparitment financiar contabil.. 
D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 3 februarie 2023. 
D-l Presedinte supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate 
D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31 ianuarie 

2023 in continuare. 
D-l Iconaru, intervine si ridica problema ca s-a discutat in sedintae anterioara si s-a 

propus realizarea unei parcari si doreste sa stie care este stadiul acestui demers. 
D-l Chiritoi precizeaza ca dupa topirea zapezii se poate realiza aceasta propunere, fiind 

facuta in cursul lunii noiembrie-decembrie 2022, si ca timpul nu a mai permis realizarea ei 
pana in prezent. 

Dl Presedinet precizeaza faptul ca termenul scurt dintre cele 2 sedinte, face ca 
solicitarea de a se face un scurt rezumat al actiunilor intreprinse in baza propunerilor facute, 
sa nu fie facut acum, dar pe viitor da. 

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 bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2023 si solicita d-nei Contabil Lupu sa 
faca un scurt rezumat al modului de realizare a bugetului local. 

D-n a Lupu face precizarile legate de faptul ca bugetul se va face din aceleasi incasari 
ca si anul trecut, referinduse la nivelul incasarilor de taxe si impozite. Investitiile ce vor fi 
facute in anul 2023 sunt cele care se incadreaza in sumele primite pentru bugetul local. In 
legatura cu cheltuielilo legate de utilitati (curent, gunoi), speram sa ne incadram in sumele 
previzionate, daca nu, vom fi nevoiti sa crestem taxa de colectare a gunoiului. La coapitorlul 
invatamant, vor fi unele pronbleme de natura cheltuielilor salariale, prin nevoia mutarii unor 
sume de natura salariala de la un capitol la altul. In final nu exclude faptul ca bugetul local 
pate in cursul anului 2023 sa suporte multe rectificari, fie prin sumele care vor fi primite, sau 
intern prin renuntarea la unele investitii in favoarea altor investitii pentru care este nevoie sa 
fie asigurata sursa de finatare, la un moment dat. 

D-l Presedinte solicita luari de cuvant. 
D-l Iconaru face precizarea ca bugetul  este unul de austeritate. Doreste sa fie mai multa 

dezbatere si activitate in legatura cu modul in care se face bugetul local. Doreste sa fie prezentate 
transparent cheltuielile de la buget pentru investitiile viitoare, mai cu seama al capitolului 
cheltuielilor neeligibile. 

D-na Inspector Contabil Lupu face precizarea ca sumele neeligibile sunt prinse in buget, 
darca ele se vor asigura la un moment dat, de la alte capitole, daca va fi nevoie, prin rectificarea 
bugetului. 

D-l Iconaru doreste sa fie detaliate investitiile carese dorest a fi realizate la capitolul Culte. 
D-l Primar face precizarea ca se doreste realizarea unui gard la cimitirul de la Ulmu, care 

nu a avut parte de asa ceva de o perioada mare de timp, in raport cu celelalte cimitire care stau mai 
bine la acest capitol. 

D-l Iconaru ridica problema realizarii in acdrul aceluiasi obiectiv si a extinderii retelei de 
iluminat pe latura de nord pentru a se preintampina furturi sau vandalizari a cimitirului. 



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.  
 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


