
Proces - verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  
in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 23 aprilie 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 Condruz Raducu propune ca presedinte al Consiliului Local Ulmu pe d-l 
consilier Poterasu. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 

D-l Presedinte nou ales declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu. 
  D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 20 
februarie 2020.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 20 februarie 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 23 aprilie 2020. 
La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 si a validarii 
Dispozitiei nr. 109 din 31 martie 2020; 

D-l Primar face precizarile legate de faptul ca sumele trebuiau repartizate urgent, 
prin dispozitie si prin hotarare se valideaza acea dispozitie, sumele primite avand 
destinatie expresa. 

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 rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 si areferatuluide 
specialitate. 

D-l Primar precizeaza ca aceasta rectificare acopera unele cheltuieli care au fost 
initial extimate la o valoarea mai mica 

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 utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 in anul 2020; 
D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare se incadreaza in prevederile legale 
In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza cu 12 voturi 

pentru si 1 vot impotriva (Perianu Sava), fara a fi argumentata optiunea. 
La punctul 4 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea 
orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2020; 

D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare se incadreaza in prevederile 
legale, si se emit anual, in functie de necesitatile sociale ale localitatii. 

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 Programului  de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 
2020; 

D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare se incadreaza in prevederile 
legale, si se emit anual, in vederea realizarii unor lucrari edilitate in localitate. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 



La punctul 6 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 
privind aprobarea Planului privind analiza si acoperire a riscurilor in comuna ULMU pe 
anul 2020; 

D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare se incadreaza in prevederile 
legale, si se emit anual. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 7 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare 
pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2020, la comuna Ulmu, Judet Braila; 

D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare se incadreaza in prevederile 
legale, si se emit anual, in functie de sumele acordate din bugetul local. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 8 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, 

privind stabilirea spatiilor destinate depozitarii temporare a deseurilor inerte, la nivelul 
fiecarei localitati din cadrul comunei Ulmu, provenite din activitatile de constructii si 
demolari; 

D-l Primar face precizari legate de faptul ca pe raza localitatii trebuie reglemetate 
unele spatii	 destinate	 depozitarii	 temporare	 a	 deseurilor	 inerte,	 la	 nivelul	 fiecarei	
localitati	din	cadrul	comunei	Ulmu,	provenite	din	activitatile	de	constructii	si	demolari,	
asa	cum	a	reiesit	si	 in	urma	controlului	 realizat	 in	comuna	de	catre	cei	de	 la	Garda	de	
Mediu  

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,


