
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  16 februarie 2020,  ora  10°°  sunteti convocat 
la sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Ulmu, pentru a participa la 
sedinta extraordinara a Consiliului Local,  cu următoarele  proiecte  a  ordinei 
de zi: 
 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 
Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai 
Proiectului – pentru UAT Comuna Ulmu;	

2) Proiect de hotarire  privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe 
Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de 
Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020. 

3)	Proiect	de	hotarare	privind	punerea la dispozitia Proiectului Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 
2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor 
realiza in Comuna Ulmu 

4) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a 
Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu 
din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;	

5) Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei la cofinantarea 
datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ulmu, in calitate de 
Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 
conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente 
            6) 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 16 februarie 2020, ora 9°°. 

Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de 
hotarari inscrise pe ordinea de zi pe data de 16 februarie 2020, ora 9³°, la 
sediul Consiliului Local Ulmu. 
                             

SECRETARUL COMUNEI ULMU, 


