
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
PRIMAR 
                       Domnului consilier local __________________________ 
 

 În conformitate cu  art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în ziua de  10 iulie 2020,  ora  10°°  sunteti convocat la sala de 
sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu, pentru a participa la sedinta 
ordinara a Consiliului Local,  cu următoarele  proiecte  a  ordinei de zi: 
 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea acordarea unui mandat 
special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ulmu, in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 
„BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat	

2) Proiect de hotarare privind aprobarea acordarea dreptului de uz si 
servitute cu titlu gratuit, asupra unor drumuri locale din extravilanul localitatii, in 
favoarea O.U.A.I Ulmu, in scopul realizarii investitiei „Modernizare sistem de 
irigatii O.U.A.I Ulmu, Plot 97” in extravilanul  Comunei Ulmu, Judet Braila 

3) Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI), a devizului general precum  și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți investiției: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU”	

4) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului 
Consiliului Local Ulmu pe anul 2020  

5) Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local 
Ulmu nr. 18 din 29 mai 2020 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”;	

6) Proiect 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”;	

7)   Probleme curente.   
 
 

Proiectele de hotarari si documentele suport sunt puse la dispozitia 
fiecarui consilier  local pe suport de hartie, odata cu convocarea la sedinta. 

Consilierii locali si alte persoane interesate pot formula si depune 
amendamente asupra proiectelor de hotarari la secretarul general al Comunei 
Ulmu, pana pe data de 8 iulie 2020, ora 16³°. 

Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de 
hotarari inscrise pe ordinea de zi pe data de 9 iulie  2020, ora 15°°. 
                             

SECRETARUL COMUNEI ULMU, 
     Bejgu Daniel 
 
 
 


