
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
PRIMAR  

DISPOZITIA Nr.   182.   
Din  22 iulie  2022 

Privind convocarea sedintei extraordinare 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 
extraordinara, la data de 28 iulie 2022; 
 (2) Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 
 

1) Proiect de hotarire privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 
2022; 

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

2) Proiect de hotarare privind aprobarea completării  inventarului  bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Ulmu, cu investiţia realizată prin programul  AFIR – SM 19.2, 
respectiv „Amenajare teren de joc multifunctional in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, judeţ 
Brăila” din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmu, 

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

 

3) Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii pretului Contractului de achizitie publica, 
conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii ”Consolidare si 
reabilitare pod in localitatea Jugureranu, Comuna Ulmu, Judetul Braila” si  insusirea de catre 
Consiliul Local Ulmu a actului aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 1681/25.04.2019, 

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 27 iulie 
2022, ora 10³°. 
 Art. 3 – Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotarari 
inscrise pe ordinea de zi, pana pe data de 27 iulie  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 
 
 


