
Proces - verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu 

care are loc  

in incinta salii de sedinta a Consiliului local  

in data de 29 septembrie 2021  

 

 La sedinta participa un numar de 11 consilieri dintr-un numar de 13 consilieri. Absenteaza  

d-l Mitache Iulian si Poterasu Mihaita Adrian.  

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

D-l Secretar  precizeaza  ca mandatul presedintelui Consiliului Local s-a incheiat si solicita 

desemnarea unui nou presedinte. 

D-l Anghel in propune pe d-l Turtoi Mihail. 

Se supune la vot propunerea si se voteaza in unanimitate. 

D-l Presedinte nou ales, supune la vot ordinea de zi. Se supune la vot si se voteaza in 

unanimitate, implicit si Punctul 1 al ordinii de zi.. 

In continuare D-l Presedinte declara deschisa sedinta Consiliului Local Ulmu din data de 29 

septembrie 2021. 

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

D-l Presedinte supune la vot Procesul Verbal al sedintei din 16 iulie2021 si se voteaza in 

unanimitate. 

La punctul 2 al ordinii de zi,  Dl. Presedinte da citire Proiectului de hotarare, privind 

aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2021 si a referatului de specialitate 

intocmit de compartimentul financiar -contabil si a unui referat de necesitate privind amenajarea 

unui spatiu exterior provizoriu (foisor), in contextul pandemiei.  

D-l Iconaru face precizarea ca referatul de necesitate privind spatiu exterior trebuia citit 

inainte de cel al compartimentului financiar-contabil.. 

D-l Iconaru face precizari legate de faptul ca exista diferente de denumire in legatura cu 

ordinea publica la anumite capitole din referatul contabilitatii.  

D-l Secretar face precizarea ca daca exista posibilitatea legala se poate corecta ulterior, dar 

tine de modul in care legiuitorul a stabilit denumirile capitolelor. 

D-l Iconaru deasemeni intreaba daca serviciul de paza mai exista si daca activitatea de paza 

se mai desfasoara pe raza localitatii.. 

D-l Secretar face precizarea ca perosnalul de paza desfasoara si alte activitati stabilite de 

primar, dar ca se are in vedere odata cu noul an calendaristic, sa fie modificata organigrama 

institutiei, in sensul transformarii compartimentului de paza in compartiment administrare a 

domeniului public si privat (spatii verzi), urmand ca personalul sa fie reincadrat corespunzator. 

La Probleme curente, D-l Presedinte solicita discutarea unor probleme punctuale. Deasemeni 

solicita inscrierea la cuvant. 

D-l Anghel solicita sa fie luat in discutie daca la nivelul satului Jugureanu se pot face 

activitati de catre cei de la ajutorl social pentru diferite persoane la cimitirul pentru decese (sapat 

gropi), in situatia in care nu mai exista oameni in sat dispusi sa sape groapile decedatilor, familiilor 

varstnice. 

D-l Turtoi Valerica face precizarea ca pe DC 28 trebuie sa fie facute lucrari de reamenajare a 

terasamentului cu ajutorul unui autogreder. Problema s-a ami discutat si in cadrul altor sedinte. 

D-l Iconaru ridica problema ca reprofilarea drumului in cauza s-a mai solicitat si in urma cu 

2 luni. Totusi interventia primariei se poate face si cu ajutorul diferitilor agenti economici din 

localitate care au inters pentru acest drum. Din punct de vedere financiar, bani exista preevazuti in 

buget pentru achizitia unor ore de functionare a aunui autogreder pentru reprofilare. 

D-l Iconaru ridica problema incendiului de la numitul Zainea Stelica, unde din punct de 

vedere al activitatii SVSU Ulmu, aceasta structura nu a funcionat. Solicita ca seful SVSU Ulmu sa 

depuna in cadrul urmatoarei sedinte un raport legat de incediul in cauza. 

 

 

 



 

D-l Secretar, face precizarea ca exista o cerere de ajutor financiar pentru cel ce a suferit 

incendiul, dar regulamentul Consiliului Local Ulmu nu prevede astfel de ajutoare. Daca asigurarea 

obligatorie a locuintei era platita, atunci ajutorul financiar venea de la societatea de asigurare. 

Pentru sedinta viitoare, Seful SVSU Ulmu o sa prezinte un raport in legatura cu aspectele sesizate in 

privinta incendiului in cauza  

 In lipsa altor interpelari, domnul Presedinte declara inchisa sedinta Consiliului  Local Ulmu.    

 

Drept  pentru care am incheiat prezentul proces verbal! 

 

 

                  Presedinte,                       Secretar general,


