
 
 
 

Proces - verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 16 aprilie 2021  

 

 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. Absenteaza  

d-l Poterasu.  

Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar, d-na contabil Lupu si d-l 

Zlotea  preot paroh in satul Jugureanu 

Participa in calitate de invitat d-l consilier supleant Ungureanu. 

D-l Secretar face precizarea ca d-l Poterasu nu participa si datorita faptului ca acesta era 

presedintele de sedinta, solicita sa fie numit un nou presedinte de sedinta pentru urmatoarea 

perioada de 3 luni. 

D-l Iconaru il propune pe d-l Putere, motivat de faptul ca are si functia de viceprimar si este 

indicat pentru aprobarea bugetului 

D-l Nicolae in propune pe d-l Anghel. 

Sunt supuse la vot propunerile astfel: 

Se supune la vot prima propunere. Se voteaza cu 3 voturi pentru(Iconaru, Condruz, Turtoi 

V.) si 7 abtineri. 

Se trece la a doua propunere si se supune la vot. Se voteaza cu 9 voturi pentru si o abtinere 

(Iconaru). 

D-l Presedinet Anghel, nou ales, deschide sedinta. 

D-l Consilier supleant Ungureanu este invitat sa depuna juramantul in conformitate cu 

prevederile legale din Codul administrativ. 

 

D-l Ungureanu depune juramantul si are calitatea de consilier local cu drepturi depline. 

D-l Presedinte da citire Procesul Verbal al sedintei precedente, asa cum a fost solicitat de d-l 

consilier Iconaru. 

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 completarii denumirii unor compartimente si infiintarea uor noi compartimente, infiintarea unor 

functii publice, precum si desfiintarea unor functii contractuale, in aparatul de specialitate al primarului la 

nivelul localitatii Ulmu, judet Braila.si a referatului intocmit de catre conmpartimentul de 

specialitate 

D-l Secretar face precizari legate de intentia de modificare a organigramei.  

D-l Iconaru ridica problema insrierii in referat a etapelor: intai desfiintarea posturilor si 

apoi infiintarea unor noi posturi. Deasemeni face precizarea ca nu s-a discutat si de posturile 

exceptate care sunt platite tot din bugetul local. 
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 bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2021 si a referatului intocmit de catre 

conmpartimentul de specialitate din care rezulta ca nivelul impozitelor va ramane similar celui 

existent in anul 2020 . 

In continuare da cuvantul d-nei contabil Lupu pentrualte detalii, daca este cazul. 

D-na Lupu solicita aprobarea  sa fie introduse in bugetul local a doua cheltuieli care nu au 

fost prinsa initial si anume : suma de 10.000 lei pentru parc(achizitia unor pomi ornamentali si tuia 

pentru inlocuirea vegetatiei uscate din parcul omunal ) si suma de 100.000 lei pentru o viitoare 

investitie ulterioara, si anume un parc fotovoltaic pentru reducerea costurilor cu energia electrica a 

primariei in viitor. 



D-l Iconaru precizeaza ca suma de 50.000 lei pentru sursa de iluminat de la fotovoltaice este 

mai bine pentru inceput. 

Solicita la materialele de intretinere a iluminatului stradal sa creasca de la 20.000 la 70.000 

lei. 

D-l Iconaru ridica in continuare problema sumei prinsa in buget la capitolul protectia 

mediului, intricat la podul de la Jugureanu trebuie facuta decolmatarea in jurul acestui pod si este 

nevoie de sume suplimentare 

D-na Lupu face precizarea ca sunt cheltuieli si in priovinta trasportului gunoiului strasn de 

pe raza localitatii. 

D-l Iconaru intreaba  daca la venituri au fost luate in discutiile si incasarile si cheltuilile 

La capitolul strazi, suma este pentru intretinerea pe anumite strazi. 

La culte sumele sunt insuficiente 

D-l Preot Zlotea solicita consiliului Local sa inceapa demersul pentru realizarea unoe case 

parohiale 

D-l Iconaru  intreaba daca se pot demara asfaltari din proiectul deja adopta, si daca s-a luat 

in discutie asfaltarea drumului comunal DC 28 de la Jugureanu spre Odaieni. 

D-l secretar face precizarea ca utilitatea asfaltarii cu prioritate a DC 28 din Jugureanu, in 

raport cu alte strazi din interiorul localitatii este una discutabila. 

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 Turtoi face precizari legate de faptul ca depozitarea gunoiului  este inca una deficitara si 

solicita afisarea unor panouri cu sanctiunile pentru depozitarea  ilegala a gunoiului in alte locuri 

decat pe terenul lor.   

 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local Ulmu.    

 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 

 

 

                  Presedinte,                       Secretar general,


