
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
 U L M U 
                                               HOTARAREA Nr.   3 . 

Din 31 ianuarie 2023 
 Privind  aprobarea Programului  de intretinere a drumurilor de interes 
local pe anul 2023; 
 
       CONSILIUL LOCAL COMUNAL ULMU  
Intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2023; 
  La initiativa Primarului comunei Ulmu si vazind Referatul de aprobare 
prezentat de acesta, 
     Vazind raportul de avizare al comisiei de specialitate constituite in cadrul Consiliului 
Local Ulmu 
 In conformitate cu prevederile art. 36 alin 4 si 6 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art 
22  din O.G. nr. 43/197 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale art. 3 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor 
urbane si rurale, modificata si completata prin Legea nr. 515/2002.         

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 2, lit. (d),  alin 7, lit. (b), art. 139,  alin 3, lit. (a),  art. 
155,  alin 1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  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 modifiarile si 
completarile ulterioare 

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.l - Se aproba „Programului  de intretinere a drumurilor de interes local pe  
anul 2023”, conform Anexei I care face parte din prezenta hotarare. 
              Art. 2 – Cu punerea in aplicare a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Ulmu 
          Art. 3 - 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,                                                                                                                             
            NICOLAE VALERICA                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 31 ianuarie 2023, 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. 



ROMANIA             Anexa nr. 1 
JUDETUL BRAILA                la H.C.L.Ulmu 
CONSILIUL LOCAL ULMU             nr. 3 / 31 ianuarie 2023 
 
 

Programului  de intretinere a drumurilor de interes local pe  anul 2023 
 

Actiunea Termen de finalizare Responsabil 

Pentru sectoarele de drumuri publice, care traversează localităţi rurale se 
întreţin şanţurile, rigolele, podetele de la intrările în curţi, plantaţiile, 
trotuarele si căile pietonale din dreptul locuinţelor cetatenilor şi ale 

terenurilor pe care le deţin 

Ianuarie - martie Consilierii locali, 
cetatenii si 
viceprimarul 

reglementarea circulaţiei, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a 
vehiculelor cu ajutorul semnelor de circulatie 

permanent Viceprimarul 
Post Politie Ulmu 

Intersecţiile între drumuri se vor realiza denivelat sau la acelaşi nivel, în 
funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare 

Aprilie- iunie Viceprimarul 

Astuparea gropilor si executarea pietruirii unor drumuri comunale, in 
limita sumelor disponibile 

mai Primarul 

Taierea vegetatiei de pe marginea drumurilor comunale, toaletarea si 
variurea pomilor 

Iunie 
octombrie 

Viceprimarul, 
Administratorul 
si cetatenii 
comunei 

Curatirea trotuarelor si decolmatarea podetelor permanent Consilierii locali si 
cetatenii 


