
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA ULMU 

PRIMAR  

DISPOZITIA Nr.    20 .   

Din 25 ianuarie 2023 

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 31 ianuarie 2023; 

 (2) Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 

 
1) Proiect de hotarire privind aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de 

desfacere/refacere a tronsoanelor de strazi afectate,in situatia in care ,lucrarile de investitii 
realizate de UAT Comuna ULMU prin proiectul ”REABILITARE SI MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, 
JUDETUL BRAILA” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Braila, in perioada 2014-2020, in 
perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul 
Programului Operational de Infrastructura  mare 2014-2020 (POIM) 

a. Initiator: Primar Banica Vasile 

b. Raport: comisiile 1, 2, 3 

 

2) 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 
2023; 

a. Initiator: Primar Banica Vasile 

b. Raport: comisiile 1, 2, 3 

 

3) Proiect de hotarare privind aprobarea Programului  de intretinere a drumurilor de interes 
local pe anul 2023; 

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 30 ianuarie 

2023, ora 10³°. 

 Art. 3 – Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotarari 

inscrise pe ordinea de zi, pana pe data de 30 ianuarie 2023, 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 


