
Proces - verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 28 februarie 2023 
 

 La sedinta participa un numar de 11 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.  

Absenteaza  dl Poterasu si dl Chiritoi 

D-l Presedinte declara deschisa sedinta din 28 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 3 februarie 

2023 si il supune la vot in continuare. 

D-l Iconaru face precizarea faptului ca  trebuie sa fie facut un rezumat al 

implementarii propunerilor facute in sedinta anterioara. Precizeaza ca in privinta 

iluminatului public s-a rezolvat, dar parcarea s-a rezolvat doar partial. 

D-l Presedinte precizeaza ca d-l Primar nu este prezent la sedinta pentru a face 

rezumatul.  

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 unui protocol de colaborare-cadru, ce se va încheia între Ministerul Muncii 
și Solidaritătii Sociale si UAT Comuna Ulmu, judetul Braila, pentru colaborarea 
interinstitutională, în cadrul  proiectului ,,HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, cod 
MySmis 130963/Regiunea Bucuresti Ilfov si a documentatiei atasate 

D-l Iconaru  precizeaza ca este util pentru implementarea serviciilor de asistenta. 

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 Iconaru face precizarea ca idea de a rezuma propunerile din procesul verbal trebuie duse 

la indeplinire prin actiuni. In nprivinta innvestitiilor se doreste sa stie care este stadiul lor, iar 

in privinta bisericii de la Jugureanu, este necesara schimbarea tabli de pe acoperisul bisericii. 

D-l viceprimar Putere face precizarea ca se asteapta timpul optim pentru demararea lucrarilor 

de investitii preconizate a se realiza in anul 2023.  

D-l Anghel face precizarea ca se pot aloca banii pentru astfel de investitii, in baza unor 

cereri concrete din partea parohiilor. 

 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


