
Proces - verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 16 martie 2023 
 

 La sedinta participa un numar de 11 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.  
Absenteaza  dl Poterasu si dl Chiritoi. 

Participa in calitate de invitat d-l Primar si d-l consilier al primarului  Mosescu. 
D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 16 martie 2023. 
D-l Presedinte da citire Procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 28 

februarie 2023 si il supune la vot in continuare. 
D-l Iconaru ridica problema cabinetului medical, unde astazi nu mai este medic de 

familie. Doctorul de familie sia incetat activitatea si noul medic care doreste sa vina nu poate 
sa semneze contractul. 

D-l Mosescu precizeaza faptul ca documentatia pentru atribuire este in curs de 
intocmire, dar s-au intampinat dificultati in legatura cu cartea funciara a imobilului care nu 
este actualizata, fiind facuta in anul 2007. 

D-l Iconaru precizeaza ca se poate face contractul ca sa fie semnat de doamana doctor, 
pentru ai prezenta mai departe, si ulterior se poate corecta cartea funciara. 

D-l Secretar face precizarea ca nu se poate initia un proiect de horarare intrucat 
imobilul in cauza, dispensarul medical, este intabulat ca si locuita, si se afla in domeniul 
privat in cartea funciara, desi el este din anul 2008 in domeniul public al localitatii., iar 
Raportul de evaluare trebuie sa fie facut pentru imobil in conformitate cu realitatea juridica a 
imobilului. Dupa corectare se poate initia proiectul de horarare pentru scoaterea la licitatie 
publica. 

D-l Iconaru  ridica problema ca nu s-au facut astfel de argumente. 
D-l Mosescu face precizari legate de demersul de corectare a inadvertentelor din cartea 

funciara. 
D-l Presedinte  supune la vot procesul verbal. Se voteaza in unanimitate. 
D-l Presedinte supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu si il propune pe d-l Condruz 
Raducu. 

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 nou ales da citire Proiectului de hotarare 
privind aprobarea participarii la “Componenta C15: Educatie, prin Planul National de 
Redresare și Rezilientă",  a cererii de finantare si a anexelor aferente  pentru proiectul 
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A 
ȘCOLII  GIMNAZIALE ”GENERAL STAN POETAS " ULMU si a documentatiei 
atasate.. 

D-l Iconaru  ridica problema ca trebuie sa fie prezent si d-l director pentru detaliere. 
D-l Primar face precizarea ca d-l director nu poate sa participe la sedinta intrucat este 

la ore. 
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.  



D-l secretar face precizarea legat de identificare prin raportul de evaluare a unui 
cabinet medica pentru medicul de familie si unul stomatologic, in conditiile in care in trecut 
au ma fost solicitari in acest sens. 

D-l Iconaru face precizarea ca important acum este faptul ca trebuie reglementat 
spatiul pentru medicul de familie. 

D-l Mosescu precizeaza ca d-l director al scolii este cel care a facut demersul catre 
inspectorat in ceeace preveste dotarea scolii. In privinta cabinetului medical trebuie stabilite si 
corectate inadvertentele.. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local 
Ulmu.    

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 
                  Presedinte,                       Secretar general, 
           Condruz Raducu



 


