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                                                         H O T A R I R E A Nr.  27 . 

Din 31 octombrie 2022 
                    Privind: aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI), a 
devizului general actualizat precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei: 
„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI 
JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA” 

 
Consiliul Local al comunei Ulmu judeţul Brăila, intrunit in şedinţa ordinara la data de 31 

octombrie 2022; 
Analizând Referatul de aprobare al Domnului Banica Vasile - Primarul Comunei Ulmu, 

responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor 
de Interventii (DALI), devizului general actualizat precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti 
investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE 
ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”; 

 In baza Adresei MDLPA nr. 90483 din 2 august 2022 adresa beneficiarilor Programului national 
de Investitii „Anghel Saligny” 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului national de 
investitii „Anghel Saligny“, coroborate cu prevederile art. 4, alin. 6, din Ordinul ministrului dezvoltarii, 
lucrarilor publice si administratiei nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investitii „Anghel  Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4, 
 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; 

In completarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 30 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea 
Cererii de finantare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investitii „REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE ULMU ȘI JUGUREANU, 
COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului National 
de Investitii „ANGHEL SALIGNY”; 

Analizând Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI) si devizul general aferente 
proiectului: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE 
ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, 

Tinând seama de prevederile art. 44 alin.  (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
 In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
completarile si modificarile ulterioare  
 Potrivit prevederilor art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind trasparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare 
 In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b),  alin 4, lit. (d), art. 139,  alin 3, lit. (a),  precum si ale art. 196, 
alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – Se aprobă Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI) si devizul general 
actualizat aferente proiectului: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 
IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, aprobat pentru 
finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, prin ordin al ministrului dezvoltarii. 
Licrarilor publice si administratiei, intocmia de S.C. Royal SRL, conform Anexei 1 care constituie parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului: „REABILITARE SI 
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, 
COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, conform Anexei 2 care constituie parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3 – Se aproba finantarea  de la bugetul local al comunei Ulmu a sumei de 
2.645.033,22 lei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local conform 
prevederilor art. 4, alin. 6 din Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei 
nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
national de investitii „Anghel  Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4,  alin. 
(1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021. 

Art. 4 – Consiliul Local Ulmu se angajează să păstreze în proprietate publică obiectivul de 
investitii: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE 
ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”. 
 Art.  5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Banica Vasile, 
primarul Comunei Ulmu, judetul Brăila, responsabilul legal al proiectului. 
 Art.  6 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al 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 COMUNA  
                                                                                                       BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 31 octombrie 2022, 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. 


