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                                                       HOTARAREA Nr.   5  . 

Din 26 februarie 2021 
     Privind: modificarea Hotararii nr. 23 din 21 mai 2019 a Consiliului Local 
Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si 
indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum si implementarea 
proiectului: „AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN 
LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA” 
 
 Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la 
data de 26 februarie 2021  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, din care 
rezulta necesitatea si oportunitatea modificarea Hotararii nr. 23 din 21 mai 
2019 a Consiliului Local Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 
devizului general si indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei precum 
si implementarea proiectului: „AMENAJARE TEREN DE JOC 
MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, 
JUDETUL BRĂILA” 

In conformitate cu Raportul întocmit de secretarul general al UAT Ulmu in 
conformitate cu prevederile  Încheierii Camerei de Consiliu a Judecatoriei Faurei 
din data de 15 octombrie 2020 pronuntată in Dosarul nr. 2798/228/2020, a fost  
validat in functia de primar al comunei ULMU, judetul Braila domnul Banica 
Vasile; 

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, corroborate cu prevederile Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, republicată, modificată şi completată si cu cele 
ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și compleată; 

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 si ale prevederile Legii 
nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația pubică republicată, 
modificată și completată; 
 Luând act de prevederile Contractului  de finanțare  C 
1920074A202420907181 din 24.02.2020; 

In  temeiul  art. 129  alin. (1)  alin.(2) lit. b) c) d)  alin. (4) lit. a)  134 alin. (4)  
art. 139 alin.  (1) ,  alin. (3) lit. d) , precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 198, 
alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 
H O T A R A S T E: 

 



 Art. 1 – Hotararea nr. 23 din 21 mai 2019 a Consiliului Local Ulmu privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si indicatorilor tehnico-
economici aferenti investitiei  precum si implementarea proiectului: „AMENAJARE 
TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ULMU, COMUNA 
ULMU, JUDETUL BRĂILA”- se modifica, dupa cum urmeaza : 

 
a) Art. 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

Art. 12 – Consiliul Local Ulmu îl desemnează responsabil legal al proiectului 
„AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ULMU, 
COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA” pe dl. BANICA VASILE – Primarul 
comunei Ulmu, domiciliat în sat Ulmu, Comuna Ulmu, judetul Brăila, posesor al CI 
seria XR nr. 551661, în scopul asigurării relatiei cu AFIR în vederea derulării 
proiectului. 

 
b)  Art.13 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

Art. 13 – Consiliul Local Ulmu îl împuterniceste pe dl. BANICA VASILE, 
domiciliat în sat Ulmu, Comuna Ulmu, judetul Brăila, posesor al CI seria XR nr. 
551661 - Primarul comunei Ulmu si responsabil legal al proiectului „AMENAJARE 
TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN LOCALITATEA ULMU, COMUNA 
ULMU, JUDETUL BRĂILA”, să angajeze sub aspect patrimonial Comuna Ulmu  
pentru si în proiectul în cauză precum si să semneze toate declaratiile de 
angajament care fac parte integrantă din Cererea de finantare, în numele 
COMUNEI ULMU si in baza contractului de finantare”. 

 
c) Art.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

Art. 14 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza 
domnul BANICA VASILE, primarul comunei Ulmu, judetul Braila, responsabilul 
legal al proiectului. 

 
Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 23 din 21 mai 2019 a Consiliului 

Local Ulmu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si 
indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei  precum si implementarea 
proiectului: „AMENAJARE TEREN DE JOC MULTIFUNCTIONAL ÎN 
LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”- nu se modifica. 

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,      
      POTERASU MIHAITA ADRIAN                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                             SECRETAR GENERAL 
                                                                                                   BEJGU DANIEL, 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 26 februarie 2021, 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. 


