Proces - verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu
care are loc
in incinta salii de sedinta a Consiliului local
in data de 29 mai 2020
La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri.
Absenteaza d-l consilier Mitache.
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 ordinare din data de 23 aprilie
2020.
D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 23 aprilie 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 29 mai 2020.
La punctul 1 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare,
privind aprobarea modificarii structurii functiilor publice, transformarea unor functii
publice si contractuale, precum si desfiintarea unor functii contractuale din aparatul de
specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila
D-l Secretar face precizarea ca la baza proiectulyui sta adresa Institutiei
Prefectului prin care se comunica faptul ca ca pentru anul 2020 numarul de posturi ale
aparatului Primariei se reduce de la 25 la 24 posturi, in functie de numarul de locuitori,
si ca postul desfiintat este unul vacant care nu presupune asadar concedierea unui
angajat. Celelalte modificari tin de o eficientizare a activitatii in cadrul Primariei.
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 implementarii Proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala
si combatere a saraciei si a excluziunii sociale, cod SMIS 126924” la nivelul localitatii
Ulmu, judet Braila
D-l Primar precizeaza ca prin implementarea proiectului in colaborare cu
Ministerul se incearca o eficientizare a sistemului de asistenta sociala si o combatere
implicita a saraciei si a excluziunii sociale in comunitatile vulnerabile
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 introducerii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat
al comunei Ulmu a unui imobil-teren în suprafată de 160.000 mp. situat in extravilanul
satului Ulmu in Tarlaua 21, Parcela 138, identificat cu numarul cadastral 77131
D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare se incadreaza in prevederile legale
privind inventarierea suprafetelor din inventarul privat in vederea unei mai bune
administrari. Pentru suprafata in cauza este realizata cartea funciara si exista si o
solicitatre de concesionare in vederea realizarii unei exploatatii piscicole, asa cum a mai
fost concesionata aceasta suprafat si in urma cu mai multi ani, cand Primaria a incasat
sume de beni la bugetul local de la acea societate, care intre timp a dat faliment.
D-l Perianu solicita lamuriri legate de aceasta concesiune, daca mai este valabila
sau nu.
D-l Primar face precizarea ca in cazul acelei societati aceasta a dat faliment pe
rol a fost si un proces pevind creantele fiscale, dar ca acesta a s-a terminat. Intrucat nu a
existat o hotarare privind apartenenta la domeniul privat se initiaza aceasta hotarare,
conform prevederilor legale, dar acest teren a fost dintodeauna in domeniul privat.
D-l Moise precizeaza faptul ca trebuie sa fie luat in evidenta Primariei, dar sa nu
existe alte priobleme cu acea societate.

D-l Perianu precizeaza ca nu doreste ca terenul sa fie inclus in inventarul privat
ca sa fie instrainat, el sa ramana in domeniul public.
D-l Primar face precizarea ca este o confuzie intre domeniul public si cel privat.
Terenul in cauza nu a fost niciodata inclus in inventarul domeniului public, el a fost
mereu in inventarul privat al comunei dar nu a existat nici o hotarare data in acest sens.
Tocmai asta se doreste. Si o viitoare concesione se face doat in baza unei noi hotarari a
consiliului local, daca se doreste acel lucru, in baza unui raport de evaluare facut de
cineva autorizat. Totul trece prin Consiliul Local .
In lipsa altor interpelari, Dl. Presedinte supune la vot. Se voteaza cu 6 voturi
pentru (Condruz Raducu, Dota Cristinel, Poterasu Mihaita Adrian, Perianu Ionel,
Dumitrascu Vasilica, Anghel Petrica)si 6 vot impotriva (Perianu Sava, Poparlan Marian,
Banica Vasile, Moise Constantin, Anghel Gheorghe, Topoleanu Ghoerghe), fara a fi
sustinuta si argumentata optiunea.
D-l Secretar precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederilor Codului
Administrativ, Hotararile de Consiliu Local care privesc dobandirea sau instrainarea
patrimoniu comunei se valideaza cu majoritate calificata (9 voturi pentru), se constata
faptul ca aceasta hotarare nu a indeplinit conditiile prevazute de lege pentru a fi
adoptata.
D-l Presedinte anunta faptul ca Proiectul de hotarere in cauza nu a indeplinit
cvorumul cerut de lege pentru a fi adoptat si in consecinta a fost respins.t
La punctul 4 al ordinii de zi, Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare,
privind rectificarii bugetului Consiliului Local 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 asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local Ulmu cu judetul Braila,
prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de investitii:
„Reabilitare Si Modernizare Retea Drumuri Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu,
Judetul Braila”;
D-l Primar face precizarea ca aceasta hotarare se incadreaza in demersurile pe
care Consiliul Judetean le face la nivelul judetului prin incheierea de parteneriate cu
comunele interesate, in vederea realizarii de obiective in cadrul acelor comune.
Peteneriatul este unul in care exista o cofinantare a judetului pentru un proiect de
asfaltare a 11 strazi in localitatea Ulmu
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- Primar face precizari legat de cele 11 strazi care sunt incluse in proiectul
pentru care se solicita cofinantarea Consiliului Judetean, prezentand lista cu acestea, si
faptul ca demersul privind proiectul tehnic a fost demarat cu o firma de proiectare pentru
a afla valoarea intregului proiect, in vederea solitarii cofinantarii de la Consiliul
Judetean
In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului
Local Ulmu.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal!
Presedinte,

Secretar comuna,

