
 
Proces - verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 
care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  
in data de 16 iulie 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-l Presedinteda citire ordinii de zi  si solicita introducerea pe ordinea de zi comunicata a 

unui nou proiect de hotarare privind aprobarea  corectarii detaliilor unor suprafete si 
lungimi de strazi aferente pozitiilor nr. 37 ]i nr. 38 din inventarul bunurilor care apar in 
domeniului public al comunei Ulmu. 

D-l Iconaru solicita detalii legat de acest proiect si de necesitatea introducerii lui 
pe ordinea de zi. 

D-l Secretar face precizari legate de faptul ca prin acest proiect se vizeaza 
corectarea suprafetelor aferente strazilor din localitate care nu au fost inscrise corect, 
din perspectiva obtinerii unor carti funciare pentru viitor, legat de derularea unor 
proiecte de investitii privind asfaltarea unor strazi, la care acum se cer carti funciare si 
pentru care pana in prezent nu s-au cerut astfel de documente 

D-l Presedinte supune la vot ordinea 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 16 

iulie 2021. 
  D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 22 iunie 2021.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 22 iunie 2021. 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 2021si a referatului intocmit de 

catre conmpartimentul de specialitate. 

D-l Iconaru face precizarea ca trebuie facuta o solicitare catre RENEL in scris, prin care 

sa se ceara acordul lor pentru proiectul de fotovoltaice ce se doreste dezvoltat pe raza localitatii. 

D-l Primar face precizarea ca se va avea in vedere si documntarea legat de necesitatea 

avizului prealabil al distribuitorului de energie electrica din zona respectiv Electrica Muntenia 

Distributie. 
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 Regulamentului de organiz nare a Serviciului de iluminat, a indicatorilor de 

gare a ges e de 

intretine

 si a referatului intocmit de catre 

conmpartimentul de specialitate. 

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  corectarii detaliilor unor suprafete si lungimi de strazi aferente pozitiilor nr. 
37 ]i nr. 38 din inventarul bunurilor care apar in domeniului public al comunei Ulmu. 

D-l Secretar, face precizari in completarea celor precizate in deshiderea sedintei,  legat de 

faptul  ca exista diferente atat la lungimile strazilor cat si legat de suprafetele strazilor inscrise in 

precedentele hotarari.  
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 Valerica solicita  luarea de masuri legate de comenriantii ambulanti, care pe raza 

localitatii folosesct mijloace audio de reclama  portavoce, cu un nivel sonor mare care este 

deranjant. 

D-l Iconaru face precizari legate de faptul o parte din masurile de restrictionare a modului 

agresiv de reclama al acestora se poate institui prin hotarari de consiliu local 

D-l Iconaru, deasemeni face precizarea ca DC 28 de la Jugureanu este o problema si ca 

trebuie sa fie reabilitat, si pentru aceasta trebuie facut un caiet de sarcini din care o sa rezulte clar  

suma necesara investitiei.  

D-l Primar precizeaza ca se va avea in vedere aceste probleme daca nu se va obtine finantare 

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

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 

                  Presedinte,                       Secretar general,


