
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  29 mai 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 aprobarea modificarii 
structurii functiilor publice, transformarea unor functii publice si contractuale, 
precum si desfiintarea unor functii contractuale din aparatul de specialitate al 
primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila	

2) Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea aprobarea 
implementarii Proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si 
combatere a saraciei  si a excluziunii socialoe, cod SMIS 126924” la nivelul 
localitatii Ulmu, judet Braila 

3) Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii în  Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ulmu a  unui imobil-teren 
în suprafată de 160.000 mp. situat in extravilanul  satului Ulmu in Tarlaua 21, 
Parcela 138, identificat cu numarul cadastral 77131	

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

5) 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”;	

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 27 mai 2020, ora 16³°. 

Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de 
hotarari inscrise pe ordinea de zi pe data de 28 mai  2020, ora 15°°. 
                             

SECRETARUL COMUNEI ULMU, 
     Bejgu Daniel 
 
 
 
 
 


