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                       Domnului consilier local __________________________ 
 
 
 În conformitate cu  art. 133, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în ziua de 25 august 2022, 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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ulmu; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 

4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - 
Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 
2025 - actualizata -, 

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Banica Vasile, 
in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Ulmu, sa 
voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, 
aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 
pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice 
Dunarea Braila S.A. - actualizata - si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, 

4. 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 23 
august 2022, ora 10³°. 

Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotarari 
inscrise pe ordinea de zi pe data de 24 august 2022, ora 11°°. 
                             

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ULMU, 
                      Bejgu Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 


