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JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
PRIMAR  

DISPOZITIA Nr.   146.   
Din  20 mai  2022 

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 27 mai 2022; 
 (2) Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 
 

1) Proiect de hotarire privind indexarea impozitelor Юi taxele locale pentru anul fiscal 
2023; 

a. Initiator: Primar Banica Vasile 
b. Raport: comisiile 1, 2, 3 

 

2) 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: ÄReabilitare Si Modernizare 
Drumuri de interes local in Comuna Ulmu, Judetul Braila´; 

a. Initiator: Primar Banica Vasile 
b. Raport: comisiile 1, 2, 3 

 

3) Proiect de hotarire privind insusirea inventarului bunurilor apartinand  sistemului 
public de alimentare cu apa , aprobarea apartenentei la domeniul public al Comuna 
Ulmu  a Bunurilor de Retur inventariate , aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al Comunei Ulmu  a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si 
casarii si aprobarea casarii acestora 

a. Initiator: Primar Banica Vasile 
b. Raport: comisiile 1, 2, 3 

 

4) 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 25 mai 2022, ora 11!°. 
 Art. 3 ± Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de 
hotarari inscrise pe ordinea de zi, pana pe data de 26 mai 2022, ora 11°°. 
 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, 
          BANICA VASILE                            
                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                                                                           SECRETAR GENERAL,  
                                                                                    BEJGU DANIEL 


