
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
PRIMAR  

DISPOZITIA Nr.    267 .  
Din 9 decembrie 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 15 decembrie 2020; 
 (2) Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 
 

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

  - Initiator: Primar Banica Vasile 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

2) Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021. 
  - Initiator: Primar Banica Vasile 

- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

3) Proiect de hotarare privind infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in 
satele Ulmu si Jugureanu, apartinatoare comunei Ulmu, judetul Braila 

  - Initiator: Primar Banica Vasile 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

4) Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 
de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru 
școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila 

  - Initiator: Primar Banica Vasile 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 
 

5) Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare, pentru terenuri, cladiri, 
constructii speciale si bunuri mobile apartinand domeniului public si domeniului privat al U.A.T. Ulmu, 
judetul Braila, 

  - Initiator: Primar Banica Vasile 
- Raport: comisiile 1, 2, 3 

 

5)       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 11 decembrie 2020, ora 11³°. 
 Art. 3 – Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotarari 
inscrise pe ordinea de zi, pana pe data de 14 decembrie 2020, ora 14°°. 
 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 


