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COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                       HOTARAREA Nr.   19  . 

Din 10 iulie 2020 
                                            Privind: acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru 
asociat 
 

 Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 
de 10 iulie 2020;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 
 Avand in vedere adresa nr. 379/29.06.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, privind  necesitatea acordarii exprese in prealabil a unui mandat 
special prin Hotarare a Consiliului Local al Comunei Ulmu, reprezentantului sau in Adunarea  Generala a 
Asociatiei; 

In baza Incheierii date de Judecatoria Faurei in Dosarul nr. .............../...........................2016 
privind validarea in functia de Primar al Comunei Ulmu a domnului Iconaru Marian,  coroborata cu 
Hotararea Consiliului Local al Comunei Ulmu nr. 21 din 30 iunie 2016 privind  constituirea Consiliului 
Local al Comunei Ulmu, in urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2016; 

In conformitate cu Prevederile Legii 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Admministrativ; 

Potrivit Prevederilor art.14 alin. (4) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza raportului de avizare al comisilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
Tinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In		temeiul		art.	129,		alin	3,	lit.	(d),		precum	si	ale	art.	196,	alin.	1,	lit.	a	din	OUG	nr.	57/2019	
privind	Codul	Administrativ,	
 

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1 – Se imputerniceste domnul Iconaru Marian - Primarul  Comunei  Ulmu sa 
voteze in  Adunarea Generala  a Asociatiei actualizarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare si prelungirea mandatelor membrilor Consiliului Director al Asociatiei, 
conform Legii 84/2020, in numele si pe seama Consiliului Local al Comunei Ulmu, dupa 
aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Asociatiei.  
 Art  2 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta 
publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei, precum şi pe 
pagina de internet www.primariaulmu.ro    

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
                                                                                   CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 10 iulie 2020, cu un numar de____voturi 
„pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 consilieri in functie si ____ 
consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 


