
Proces - verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 16 februarie 2020  
 

 La sedinta participa un numar de 7 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. 
Sunt absenti domnii Banica Vasile, Anghel Gheorghe, Moise Constantin, Perianu Sava, 
Poparlan Marin si Topoleanu Gheorghe 
Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar. 

D-l Condruz Raducu propune ca presedinte al Consiliului Local Ulmu pe d-l 
consilier Poterasu. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 

D-l Presedinte nou ales declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu. 
  D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 20 
decembrie 2019.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 20 decembrie 2020. 
Se supune la vot si se voteaza in unanimitate. 

D-l Presedinte da citire ordinii de zi. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
In continuare declara deschisa sedinta extraordinara din data de 22 octombrie 

2019. 
La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a 
Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Ulmu; 

D-l Primar face precizarile legate de amploarea proiectului ce este coordonat de 
ADI Dunarea Braila si de faptul ca toate hotararile de pe ordinea de zi  vizeaza acelari 
proiect, care se doreste implememntat in localitatea Ulmu cat mai repede pentru ca 
locuitorii sa beneficieze de apa si de canalizare. In paralel Primaria continua 
demersurile pentru organizarea licitatiei pentru reteaua de gaze naturale din localitate. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a 
Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014 – 2020. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 3 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 
si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul 
public aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna Ulmu 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 4 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, 
conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul 
Braila in perioada 2014 – 2020; 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
 



La punctul 5 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 
privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Ulmu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente 

D-l Primar face precizari legate de faptul ca suma contributiei este calculata 
pentru fiecare comuna prinsa in proiect si ca ttrebuie platita de fiecare pentru derularea 
proierctului 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La Probleme curente, D-l Presedinte solicita discutarea unor probleme punctuale. 

Deasemeni solicita inscrierea la cuvant. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  
Local Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar comuna,


