
 
Proces - verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 
care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  
in data de 26 februarie 2021  

 
 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. Absenteaza 
domnul  consilier Paraschiv Dinu, care si-a depus demisia invocand motive personale. 

Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar. 
D-l Secretar face precizari legat de modelul de alegere a presedintelui de sedinta, intrucat 

consilierul demionat era si presedintele de sedinta. 
La punctul 1 al ordinii de zi,  Dl. Secretar da citire Proiectului de hotarare, privind alegerea	

presedintelui	 de	 sedinta	 al	 Consiliului	 local	 Ulmu  si solicita in continuare propuneri pentru 
desemnarea presedintelui de sedinta. 

D-l Anghel in propune pe d-l consilier Poterasu 
D-l Condruz in propune pe d-l consilier Georghe Gigi 
Se supune la vot prima propunere si cu 8 voturi pentntru si 4 abtineri, d-l Poterasu este ales 

presedinte al consiliului Local Ulmu pentru o perioada de 3 luni. 
D-l Presedinte nou ales supune la vot ordinea de zi. Se voteaza in unanimitate 
In continuare D-l Presedinte declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu din data de 26 

februarie 2021. 
  D-l Secretar da citire Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 15 decembrie 2020.  

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 15 decembrie 2020. Se supune la 
vot si se voteaza in unanimitate. 

La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 
incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paraschiv Dinu si a demisiei depuse 
in care a invocat motive personale . 

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 organizarii si functionarii retelei scolare de invatamant in U.A.T. Ulmu, judet Braila 
pentru anul scolar 2021-2022 si a documentatie atasate la proiectul de hotarare	

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 achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a 
institutiei primarului comunei Ulmu si a Consiliului Local Ulmu, judet Braila si a referatului 
intocmit de catre conmpartimentul de specialitate  

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 

modificarea Hotararii nr. 23 din 21 mai 2019 a Consiliului Local Ulmu privind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si 
implementarea proiectului: „AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN 
LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA” si a referatului intocmit de 
catre conmpartimentul de specialitate 	

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 de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca 
pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2021 si a referatului intocmit de catre 
conmpartimentul de specialitate. 

D-l Iconaru solicita un plan de actiune pentru beneficiarii de ajutor social. 
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 Programului  de intretinere a drumurilor de interes local pe anul 2021 si a referatului 
intocmit de catre conmpartimentul de specialitate. 



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 

modificarea Hotararii nr.1 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 
si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai 
Proiectului - pentru UAT Comuna Ulmu si a documentatiei atasate la proiectul de hotarare. 

D-l Iconaru precizeaza faptul ca teebuie avut in vedere sursa de finantare sa fie prinsa in 
bugetul local. 

D-l Primar precizeaza ca suma va fi avuta in vedere la aprobarea bugetului, fiind o adresa a 
asociatiei care solicita acest lucru. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 9 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 

modificarea Hotararii nr.2 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind 
aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii 
Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a documentatiei 
atasate la proiectul de hotarare. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 10 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 

modificarea Hotararii nr. 4 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind 
aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor 
Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a documentatiei 
atasate la proiectul de hotarare. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 11 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 

modificarea Hotararii nr. 5 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Ulmu privind 
aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna 
Ulmu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de 
Fezabilitate cu anexele aferente si a documentatiei atasate la proiectul de hotarare. 

In lipsa altor interpelari,  Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 
La punctul 12 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 

aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale 
Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa 
si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 si a 
documentatiei atasate la proiectul de hotarare. 

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 Chircu face precizari legat de faptul ca pe raza localitatii au fost scosi stalpi dezafectati ai 

operatorilui de energie electrica si ca reteua de apa di n localitatea Ulmu este folosita ilegal 
D-l Secretar face precizari legate de faptul ca nu este de competenta primariei reteaua de 

stalpi ai societaii intrucat aceasta este o firma privata, iar dezafectarea liniilor din extravilanul 
localitatii este de competenta acestei societati 

D-l Viceprimar face precizari legate de faptul ca se doreste identificarea tuturor terenurilor 
Consiliului Local 

D-l Secretar face precizarea ca la nivelul localitatii Ulmu, a fost facuta o inventariere pe 
Legea 165/2013 doar a terenurilor are nu fusesera niciodata considerate terenuri agricole. Acum 
insa se desfasoara o activitate de inventariere si a terenurilor agricole din planurile de parcelare 
validate sau nevalidate inca de OCPI Braila, aflate la dispozitia Consiliului Local Ulnmu, in vederea 
punerii in posesie a unor persoane carora li s-a stabilit dreptul de prorietate, au adeverinta, dar din 



varii motive nu a fost prinsi in planurile de parcelare intocmite in aniii 1991-1998, asa cum ets e 
cazul Diaconu, care are reconstituit dreptul de proprietate pentru 7,5 ha teren, dar nu a fost dispus 
niciodata  in aceste planuri, fiind strainas.  
 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local Ulmu.    
 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 
 
 

                  Presedinte,                       Secretar general,


