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PROIECT DE HOTARARE 
                       Privind : acordarea unui mandat special Primarului Comunei Ulmu, in calitate 
de reprezentant legal al Comunei Ulmu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 
 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 
de  2 noiembrie 2020;  

Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 
Avand in vedere adresa nr. 546 din 27 octombrie 2020 a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” privind necesitatea acordarii unui 
mandat special Primarului Comunei Ulmu, in calitatea de reprezentant al Comunei Ulmu 
in Asociatie; 

In baza Incheierii din data de 16 octombrie 2020 data de Judecatoria Faurei in 
Dosarul nr. 2798/228/2020 privind validarea in functia de Primar al Comunei Ulmu a 
Domnului  Banica Vasile , in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, coroborata cu 
prevederile Ordinului Prefectului Braila nr. 445	din	23	octombrie	2020	privind	constatarea	
indeplinirii	conditiilor	legale	de	constituire	a	Consiliului	Local	Ulmu	din	judetul	Braila,	ales	in	
urma	alegerilor	locale	din	data	de	27	septembrie	2020; 

In conformitate cu prevederile art. 13, art.14 alin. 1, ale art.16 alin. 2 literele i), j) si 
k) si ale ale art.16 alin.3, lit. a),b) si c) din Statutul Asociatiei, coroborate cu prevederile art. 
10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice - republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Ulmu; 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139, alin. (1), art. 154, alin.(1) si art. 
196, alin.(6), lit b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
                                                  H O T A R A S T E: 
 Art. 1 – Se desemneaza, ca reprezentant al Comunei Ulmu in Adunarea Generala 
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” , domnul 
Banica Vasile , nascut la data de 4 august 1971 in localitatea Faurei, domiciliat in 
localitatea Ulmu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 91, posesor al CI seria XR, nr. 551661, 
eliberat de SPCLEP Faurei la data de 19 ianuarie 2016, CNP 1710804092231, in  calitate de 
Primar al Comunei Ulmu. 
 Art. 2 – La data prezentei Hotarari inceteaza calitatea de reprezentant al 
Comunei Ulmu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
Utilitate Publica “BRAILA GAZ”  a domnului  Iconaru Marian. 
 Art. 3 – Se aproba acordarea unui mandat special domnului Banica Vasile, pe 
durata exercitarii functiei de Primar al Comunei Ulmu, in calitate de reprezentant legal al 
Comunei Ulmu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” : 



a) primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor 
membri din Asociatie; 

b) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei 
c) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor 

ramase dupa lichidare;  
d) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a 

programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice 
existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea 
operatorilor; 

f) promovarea dezvoltarii si/sau reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru 
activitatile si serviciile poluante; 

g) adoptarea de masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico 
edilitare aferente serviciilor. 
 Art. 4 – Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar al 
Comunei Ulmu. 

Art. 5 – (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in 
conditiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Ulmu. 

(2) Prezenta Hotarare, va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Dunarea “Braila GAZ” in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data adoptarii. 
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