
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ULMU, 
                      Bejgu Daniel 
 
 

Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 15 decembrie 2020  
 

 La sedinta participa un numar de 13 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. 
Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar. 
D-l Presedinte de sedinta  solicita includerea a doua proiecte pe ordinea de zi si anume 

Proiectul de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al 
României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila si Proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de 
Evaluare, pentru terenuri, cladiri, constructii speciale si bunuri mobile apartinand domeniului public si 
domeniului privat al U.A.T. Ulmu, judetul Braila, 
 D-l Iconaru  solicita lamuriri legate de cele doua proiecte de hotarare. 
D-l secretar aduce precizari legate de faptul ca cele doua proiecte sint propuse dezbaterii in urma unor 
solicitari venite din partea Consiliului Judetean Braila si pentru remedierea unor masuri solicitate de 
catre Curtea de Conturi Braila. 

D-l Presedinte supune la vot noua ordine de zi. Se supune la vot si se voteaza in unanimitate 
In continuare D-l Presedinte declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu din data de 15 

decebrie 2020. 
  D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 2 noiembrie 2020.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 2 noiembrie 2020. Se supune la 
vot si se voteaza in unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 
aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 si areferatului intocmit de catre 
conmpartimentul de specialitate  

D-l Iconaru ridica problema platii concediilor de odihna a le asistentilor personali	
D-l Primar face precizarea ca la nivelul Uat Ulmu au fost achitate la inceputul lunii 

decembrie concediiile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap , asa cum  au fost platite 
pana acumsi in anii precedcenti. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza cu 12 voturi pentru si 1 
abtinere (Iconaru Marian). 

La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 si areferatului intocmit de catre conmpartimentul 
de specialitate din care rezulta ca nivelul impozitelor va ramane similar celui existent in anul 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 

infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare 
comunei Ulmu, judetul Braila si solicita completari d-lui secretar	

D-l Secretar face precizarea ca acest proiect de hotarire a fost propus spre aprobare, avand in 
vedere schimbarea legislatiei in domeniul gazelor naturale din cursul anului. 

D-l Iconaru precizeaza faptul ca se putea merge in continuare pe vechiul SF cu sursa de 
finantare de la bugetul local , de la Consiliul Judetean sau prin Asociatia Braila Gaz. 

D-l Secretar face precizarea ca in baza vechiului SF au fost organizate in anul 2020 un 
numar de 3 licitatii, la care au fost societati care au solicitat caietul de sarcini, dar nu s-au mai 
prezentat la licitatie. Deasemeni legislatia s-a schimbat si finantarea in noile conditii este vizata a se 
obtine priun POIM. 

D-l Iconaru revine si precizeaza ca din punctul sau de evdere finantarea se putea solicita de 
la Consiliul Judetean  su direct de la Guvern. 



D-l Secretar precizeaza faptul ca pentru obtinerea finantarii trebuie parcursi pasii stabiliti de 
lege. Deasemni precizeaza ca vechiul SF viza doar o retea de aproximativ 21 kkm  doar in localitatea 
Ulmu, iar prin noul SF se vizeaza acoperirea intregii localitati cu satele componente si cu 
bransamentele aduse la limita proprietatii , iar valoarea noului proiect va fi cu mult mai mare. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza cu 11 voturi pentru si 2 
abtineri (Iconaru Marian si Condruz Raducu). 

La punctul 4 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 
neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - 
cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al 
contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul 
comunei Ulmu, judet Braila si a adresei prin care se solicita aprobarea unei hotarari in acest sens	

D-l Secretar face precizarea ca acest proiect de hotarire a fost propus spre aprobare, avand in 
vedere faptul ca in acest fel se poate realiza demersul unitar, centralizat la nivelul judetului prin 
Consiliul Judetean Braila, asa cum a fost realizat pana in prezent. 

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 Raportului de Evaluare, pentru terenuri, cladiri, constructii speciale si bunuri mobile apartinand 
domeniului public si domeniului privat al U.A.T. Ulmu, judetul Braila si areferatului intocmit de catre 
conmpartimentul de specialitate 	

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 Viceprimar solicitadetalii legate de faptul ca drumurile localede exploatatie sunt 

evidentiate intr-o hotarare de consiliu local. 
D-l Secretar face precizari legate de faptul ca exista o hotarare de consiliu local de 

inventariere a drumurilor de exploatatie in domeniul privat 
D-l Presedinte solicita inscrierea la cuvant. Domnii Mitache, Turtoi se inscriu la cuvant. 
D-l Mitache solicita sa se aiba in vedere o reprofilare a drumurilor de piatra din intravilan si 

extravilan. 
D-l Turtoi face precizari legate de faptul ca anumite terenuri ale Consiliului Local nu sunt 

identificate si se folosesc in continuare. 
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general,


