
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 

HOTĂRÂREA Nr. 19 
Din 28 iulie 2022 

    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, 
 

CONSILIUL LOCAL COMUNAL ULMU  
Întrunit în şedinţa extraordinară la data de 28 iulie 2022; 
 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Ulmu şi Raportul de avizare al Comisiei Speciale 
pentru Întocmirea  Inventarului Bunurilor care alcătuiesc Domeniului Public al Comunei Ulmu 
             Analizand expunerea de motive a primarului comunei Ulmu prin care se propune 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 
necesitatea corelării și gestionării corecte a bunurilor care fac parte din Inventarul public al comunei Ulmu;  

In conformitate cu prevederile HG nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, coroborate cu 
prevederile HG nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și al județelor precum ci cu prevederile HG nr.363/2002 privind 
atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila, cu 
modificările și completările ulterioere,  

In baza prevederilor HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 
funcționare a mijloacelor fixe;  

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.”c”, art.286 alin.(1) și alin.(4), ale art.287 lit.”b”, coroborate cu art.607 
alin.(4)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificăriile şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 - Se aprobă completarea  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”, respectiv pozitia nr. 36 din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
              Art. 2 – Se aprobă completarea detaliilor unor suprafete si valori de inventar aferente pozitiei nr. 36 din 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmu, respectiv  Secţiunea I - Bunuri imobile a 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  al comunei Ulmu, dupa cum urmează: 
             - poziţia nr. 36, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Intravilan, Satul Ulmu, situat pe Strada 1 
Decembrie 1918/DJ203R, la Nr. 64”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Destinaţie: Teren de sport,Vecinătăţi:N: 
Strada 1 Decembrie 1918/DJ203R; Târg Comunal;S: Strada Stadionului;E: Proprietate particulară;V: Târg Comunal; 
Proprietate particulară;Total suprafaţă teren: 8397 mp;Total suprafaţă teren de fotbal : 6380 mp; Total suprafaţă teren de 
joc multifunctional : 924 mp; Descriere:Teren de fotbal cu dimensiuni 110/58m; Destinaţie:Teren de joc multifunctional;    
Proiect de investitii „Amenajare teren de joc multifunctional in loalitatea Ulmu,comuna Ulmu,judetul Braila” – AFIR – S.M. 
19.2; Vecinătăţi:N: Strada 1 Decembrie 1918/DJ203R; Târg Comunal;S: Strada Stadionului;E: Proprietate particulară;V: 
Târg Comunal; Proprietate particulară;Descriere:Teren de joc multifunctional cu dimensiunile de 42 x 22 m,  acoperit cu 
gazon sintetic, avand instalatie nocturna si imprejmuit cu gard cu stalpi metalici cu h=4m si dotat cu fileu de tenis, doua 
porti minifotbal si consola de baschet. Terenul este prevazut cu gradene pe structura metalica cu 100 de locuri si  vestiare 
tip container cu panouri termoizolante si tamplarie PVC. Vestiarele au o suprafata totala construita de 60 mp si sunt 
compuse din trei incinte dotate fiecare cu grup sanitar, dusuri, boilere si convectoare. Delimitarea intre terenul de fotbal 
si teren piata este realizata printr-un gard de  2m inaltime pe cele doua laturi.; coloana nr. 3 cu anul dobândirii sau dării 
în folosinţă va avea următorul cuprins: 2002, 2022, coloana nr. 4 cu valoare de inventar va avea următorul cuprins: 
564.506,91 lei; 

Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Ulmu prin 
compartimentul financiar contabil. 



           Art. 4 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata 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 28 iulie 2022, cu un numar de____ 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. 



 
JUDEŢUL  BRĂILA                                                    ANEXA NR. 1 
COMUNA ULMU                                                    Însuşit de Consiliul Local Ulmu, 
Comisia Specială pentru întocmirea                        prin Hotararea nr. 19 din 28 iulie 2022 
inventarului bunurilor care alcătuiesc                Primarul Comunei Ulmu,   
Domeniului Public al Comunei Ulmu                  BANICA VASILE 
                

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APAŢIN DOMENIULUI  
PUBLIC AL COMUNEI ULMU 

 
SECŢIUNEA I   BUNURI   IMOBILE 
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36.   

Teren Intravilan 
 Satul Ulmu 

 situat pe  
Strada 1 Decembrie 

1918/DJ203R, 
 la Nr. 64 

 

 Destinaţie: Teren de sport 
Vecinătăţi: 
- N: Strada 1 Decembrie 1918/DJ203R; Târg Comunal; 
- S: Strada Stadionului; 
- E: Proprietate particulară; 
- V: Târg Comunal; Proprietate particulară; 
 

Total suprafaţă teren: 8397 mp; 
Total suprafaţă teren de fotbal : 6380 mp 
Total suprafaţă teren de joc multifunctional : 924 mp 
Descriere:  
Teren de fotbal cu dimensiuni 110/58m 
 

Destinaţie:Teren de joc multifunctional  
   Proiect de investitii „Amenajare teren de joc multifunctional in 
loalitatea Ulmu,comuna Ulmu,judetul Braila” – AFIR – S.M. 19.2; 
Vecinătăţi: 
- N: Strada 1 Decembrie 1918/DJ203R; Târg Comunal; 
- S: Strada Stadionului; 
- E: Proprietate particulară; 
- V: Târg Comunal; Proprietate particulară; 
 
 

Descriere: 
        Teren de joc multifunctional cu dimensiunile de 42 x 22 m,  
acoperit cu gazon sintetic, avand instalatie nocturna si 
imprejmuit cu gard cu stalpi metalici cu h=4m si dotat cu fileu de 
tenis, doua porti minifotbal si consola de baschet. 
       Terenul este prevazut cu gradene pe structura metalica cu 
100 de locuri si  vestiare tip container cu panouri termoizolante 
si tamplarie PVC. 
       Vestiarele au o suprafata totala construita de 60 mp si sunt 
compuse din trei incinte dotate fiecare cu grup sanitar, dusuri, 
boilere si convectoare. 
       Delimitarea intre terenul de fotbal si teren piata este 
realizata printr-un gard de  2m inaltime pe cele doua laturi. 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

564.506,91 

Legea nr. 213/1998, 
actualizată 

Hotărârea Consiliului 
Local nr. 7/ 27.03.2009 


