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sedintei ordinare a Consiliului Loeal Uliesti

Sedinta este deschisa de secretara cornunei, Andrei Camelia, care arata ca, la sedinta sunt
prezenti toti consilierii. Sedinta se poate desfasura legal. Convocarea consiliului s-a facut prin
Dispozitia primarului nr. 113/23.03.2018.

D-nul primar nu participa la sedinta fiind convocat la sedinta GAL.
Potrivit prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

cu modificarile si completarile ulterioare sedinta este eondusa de d-nul eonsilier Preda Vasile.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 12.03.2018 a fost comunicat odata

cu materialele pentru sedinta actuala. Nu sunt diseutii referitoare la acesta. Este aprobat cu "
unanirnitate., de voturi.

D-nul presedinte de sedinta arata ca pe ordinea de zi sunt urmatoarele puncte:
- Proiect de hotarire privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei

Guvernului nr. 2112002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei
Uliesti. - initiator d-nul primal' Costache Iulian Petrisor;

- Diverse.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarire: Prniect de

hotarire privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Uliesti si Societatea
Nationala de Cruce Rosie din Romania filiala Dimbovita - initiator d-nul primar Costache
Iulian Petrisor.

Se supune la vot ordinea de zi , cu suplimentarea propusa, si se aproba cu "
unanimitate., de voturi.

Se trece la primul punet inseris pe ordinea de zi referitor la Regulamentul de aplieare a
Ordonantei Guvernului nr. 2112002 privind normele de gospodarire eomunala pe teritoriul
comunei Uliesti. Regulamentul este intocmit conform O.G. 21/2002 si cuprinde obligatiile
eonsiliului local, institutiilor publice, societatilor comerciale si cetatenilor in privinta
gospodaririi localitatii, pastrarii curateniei si proteetiei mediului.

D-nul consilier Radulescu Sebastian remarca faptul ca in regulament este mentionata si
obligatia realizarii unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a
deseurilor si gunoaielor , arnenajarea unor locuri speciale de depozitare, Considera ca nu se
pot realiza aceste obiective si propune scoaterea acestei mentiuni din regulament.

Nu mai sunt discutii legate de acest proiect de hotarire si este supus la vot regulamentul
cu amendamentul adus. Se inregistreaza " unanimitate., de voruri. Se adopta hotarirea nr. 18.

Se trece la urmatorul proiect de hotarire: Proiect de hotarire privind aprobarea
Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Uliesti si Societatea Nationala de Cruee Rosie
din Romania filiala Dim bovita .

D-nul presedinte de sedinta arata ca , si in anii precedenti s-au realizat conventii de
colaborare eu Crucea Rosie Dimbovita. Contributia Consiliului Local estc de 1500 lei anual.
Este 0 modalitate de a contribuii la stringerea de fonduri pentru actiunile intreprinse de
Crucea Rosie. Se supune la vot proiectul de hotarire si se inregistreaza " unanimitate., de
voturi, Se adopta hotarirea nr. 19.

Urrnatorul punct este " diverse".
D-nul consilier Radulescu Sebastian arata ca cetatenii nu au fost inforrnati corect cu privire

la respingerea proiectelor de hotarire privitoare la indicatorii tehnico-economici si finantarea
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