
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
PRIMAR  

DISPOZITIA Nr.    110 .  
Din 16 aprilie 2020 

Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmu. 
                       

PRIMARUL COMUNEI ULMU 
 

            In temeiul prevederilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a si ale 
art. 196, alin. (1), lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

DISPUN: 
 

 Art. 1 - (1) Se convoaca membrii Consiliului Local al comunei 
Ulmu in sedinta ordinara, la data de 23 aprilie 2020; 
 (2) Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 
 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului 
Consiliului Local Ulmu pe anul 2020 si a validarii Dispozitiei nr. 109 din 31 
martie 2020;	

- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

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

- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

3) Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului 
bugetar din anul 2019 in anul 2020;	

- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

4) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de 
lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru 
beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2020;	

- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

5) Proiect de hotarare privind aprobarea Programului  de intretinere 
a drumurilor de interes local pe anul 2020;	

- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 



 
6) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului privind analiza si 

acoperire a riscurilor in comuna ULMU pe anul 2020;	
- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

7) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu 
resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de 
urgenta in anul 2020, la comuna Ulmu, Judet Braila;	

- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

8) Proiect de hotarare privind stabilirea spatiilor destinate 
depozitarii temporare a deseurilor inerte, la nivelul fiecarei localitati din 
cadrul comunei Ulmu, provenite din activitatile de constructii si demolari;	

- Initiator: Primar Iconaru Marian 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

9)       Probleme curente.      

 Art. 2 – 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 21 aprilie 2020, ora 16³°. 
 Art. 3 – Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea 
proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, pana pe data de 22 aprilie 
2020, ora 15°°. 
 Art. 4 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se 
insarcineaza secretarul comunei Ulmu, care o va face publica si o va 
comunica celor interesati . 
                 
                 PRIMAR, 
         ICONARU MARIAN                            
                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                                                                    SECRETAR COMUNA,  
                                                                        BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


