Proces - verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu
care are loc
in incinta salii de sedinta a Consiliului local
in data de 17 august 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 extraordinare din data de 31
iulie 2020.
D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 31 iulie 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 17 august 2020.
La punctul 1 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare,
privind aprobarea modificarii prevederilor HCL Ulmu nr. 21/10.07.2020 în ceea ce
priveste repartizarea cofinantării precum si a plătilor aferente implementării
investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
DIN COMUNA ULMU
D-l Primar face precizarea ca acest proiect de hotarire a fost propus spre
aprobare, avand in vedere adresa nr. 15763/11.08.2020 emisă de Consiliul Judetean
Brăila/ DAPC, document prin care a fost comunicată Comunei Ulmu valoarea maximă a
finantării din partea CJB pentru anul 2020, în sumă de 400.000 lei, fata de suma
maxima de 800.000 lei cati au fost aprobati prin HCL Ulmu nr. 21/10.07.2020. Astfel
trebuie modificata suma pe care poate sa o primeasca Consiliul Local Ulmu de la
Consiliul Judetean Braila, in urma semnarii contractului de asociere pentru anul
2020.
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.
In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului
Local Ulmu.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal!
Presedinte,

Secretar comuna,

