
 
 
 

Proces - verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 28 mai 2021  

 

 La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. Absenteaza  

d-l Turtoi Mihail.  

Participa in calitate de initiator al priectelor de hotarare d-l Primar si d-l Mocanu Toader  

Sef SVSU Ulmu 

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 

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 2 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 2021, la comuna Ulmu, Judet Braila 

In continuare da cuvantul d-lui Mocanu Toader in calitate de Sef SVSU pentru detaliere. 

D-na Mocanu da citire  documentatiei si a referatului de specialitate depus pentru pentru 

aprobarea proiectului de hotarare. 

D-l Iconaru solicita detalierea prevederilor planului, intrucat sumele nu au fost precizate in 

mod expres, precum si detalierea articolelor de lege la care s-a facut referire in materialul prezentat. 

D-l Mocanu face precizarea faptului ca suma de 25.000 lei a fost alocata  prin bugetul local 

care deja a foat adoptata in sedinta anterioara. Organigrama serviciului a fost aplrobata printr-o 

Hotarare a Consiliului Local anul trecut (2020) si in prezent nu exista modificari de organizare.La 

urmatoarea sedinta se vor aduce organigrama si detaliile acestui aspect. 

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 general,


