
 
 

Proces - verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 31 iulie 2020  
 

 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. 
Absenteaza d-l consilier Banica. 

 Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar. 
D-l Presedinte de sedinta declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu. 

  D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 10 iulie 
2020.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 23 aprilie 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 ordinara din data de 31 iulie 2020. 
La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de refacere a 
structurii rutiere aferente Proiectului de investitii: „Reabilitare Si Modernizare Retea 
Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” care va fi afectata 
ulterior, de executia lucrarilor prevazute in cadrul Proiectului Regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Braila in perioada 2014-2020 	

D-l Primar face precizarea ca se solicitat aceasta hotarare pentru a se elibera 
avizul pentru un proiect de asfaltare. Lucrarile vizeaza doar aceste modernizari, nu toata 
infrastructura rutiera. Din cele comunicate de CUP Braila, nu este vorba de nici o 
interventie asupra asfaltului, dar se dorerste acea hotarare pentru orice eventualitate. 

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. 
D-l Moise ridica problema parcului unde nu exista o atitudine corecta a celor 

care il folosesc, si intraba cum poate fi administrat mai bine. 
D- Primar face precizari legat de curatenia parcului care se face aproape zilnic, 

dar nu se vade intrucat permanet cel care il folosesc lasa gunoi in continuare si in 
cosurile de gunoi dar si pe jos 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  
Local Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar comuna,


