
Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 10 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 29 mai 
2020.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 29 mai 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 10 iulie 2020. 
La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei 
Ulmu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate 
Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat 

D-l Presedinte da citite deasemeni si Adresei ADI Braila Gaz, prin care se solicita 
o astfel de hotarare. 

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 acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra unor drumuri locale 
din extravilanul localitatii, in favoarea O.U.A.I Ulmu, in scopul realizarii investitiei 
„Modernizare sistem de irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 97” in extravilanul  Comunei Ulmu, 
Judet Braila 

D-l Primar precizeaza ca prin implementarea proiectului se incearca o repornire 
a serviciului de irigatii de pe raza localitatii, care nu a mai fost functional din anii 1990. 
Proiectul prevede traversarea uno tarlale dar si a unor drumuri din extravilanul 
localitatii, in functie de proiectul tehnic al investitiei. OUAI Ulmu este de foapt o 
asociatie a celor care lucreaza teren pe raza localitatii Ulmu si pot adera la ea si ci care 
vor dori ulterior. 

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 aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a 
devizului general precum  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
investiției: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL DIN COMUNA ULMU” 

D-l Primar face precizarea ca aceasta proiectul despre care s-a discutat in sedinta 
anterioara, s-a finalizat prin realizarea proiectului DALI si trebuie aprobati indicatoriii 
tehnico-economici, in vederea solicitarii cofinantarii de la Consiliul Judetean Braila.. 

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 rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 
D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare priveste o rectificare interna a 

bugetului local, pentru acoperirea unor lipsuri prin compensarea din alte capitole 
bugetare de unde nu s-au cheltuit banii. 

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 revocarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 18 din 29 mai 2020 privind 



aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: 
„Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, 
Judetul Braila”; 

D-l Secretar face precizarea ca in sedinta anterioara, prin adoptarea Hotararii 
care astazi este propusa pentru revocare, asocierea Consiliului Local cu Consiliul 
Judetean a fost facuta in mod precipitat intrucat nu se cunostea valoarea proiectului si 
implicit valoarea cofinantarii care poate fi solicitata. Astfel incat astazi se solicita 
revoarea Hotararii si in proiectul urmator aprobarea asocierii cu Consiliul Judetean 
pentru suma rezultata in urma realizarii proiectului tehnic cu indicatorii tehnico 
economici aferenti 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 6 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii: 
„Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, 
Judetul Braila”; 

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 administratii parcului comunal mai egficient, si 

propune realizarea unei porti de acces din Strada Parcului, pentru un acces mai facil 
D-L Viceprimar precizeaza ca sunt probleme cu pastrarea mobilierului stradal si 

a curateniei in parc, din partea vizitatorilor. 
In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  

Local Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar comuna,


