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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 28 noiembrie 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 aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe 

anul 2022; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii denumirii  unei investitii cuprinsa  in lista  
obiectivelor de investitii pe anul 2022; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii si completarii Programului anual al 
achizitiilor publice pentru anul 2022 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investitiei 
intitulate „Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu , judetul Brăila” 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv de drept public, Club 
Sportiv „Vointa” Ulmu; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare 
a gestiunii activitătii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judetul Brăila şi 
activitătii de măturat, spălat, stropit și întretinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 
360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociatilor Actul aditional nr. 
2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociatiei să semneze Actul 
aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare; 

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 24 

noiembrie 2022, ora 10³°. 
Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotarari 

inscrise pe ordinea de zi pe data de 25 noiembrie 2022, ora 11°°. 
                             

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ULMU, 

                      Bejgu Daniel 
 
 
 
 
 


