
 
 
 
 

Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 22 iunie 2021  
 

 La sedinta participa un numar de 11 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. Absenteaza  
d-l Iconaru si Condruz.  

Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar  
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 28 

mai 2021. 
  D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 16 aprilie 2021.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 16 aprilie 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 insusirii inventarului care alcatuieste patrimoniul comunei Ulmu pe anul 2020 si a 

referatului intocmit de catre conmpartimentul de specialitate  
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 

completarea Listei de Investistii aferenta bugetului local al comunei Ulmu, judet Braila, pentru anul 
2021 si a referatului intocmit de catre conmpartimentul de specialitate. 

D-l Secretar face precizari legate de completarea listei de investitii aprobata odata cu 

bugetull local, completare necesara pentru initierea unui nou proiect de investitii in functie de 

oportunitate. 
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 

rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2021 si a referatului intocmit de catre 

conmpartimentul de specialitate prin care se precizeaza ca rectificarea bugetului se face doar 

intern intre capitole, pentru buna functionare a institutiei si a institutiilor  subordonate. 
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 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si a cresterii partii de cofinantare 
aferenta proiectului de investitie: AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN 
LOCALITATEA ULMU, ; 

D-l Secretar face precizari legate de finantarea proiectului, care trebuie sa fie actualizat la 
valoarea actuala, pentru finalizarea acestui proiect. 

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-pl Poterasu solicita o serie de infoematii privind derularea proeictelor de asfaltare initiate, 

din perspectiva realizarii unor lucrari de intretinere a strazilor care nu vor face obietul proeictelor de 
asfaltare, respectiv prin reprofilari si completari cu piatra. 

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,


