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PROIECT DE HOTARARE 
                                            Privind: modificarii prevederilor HCL Ulmu nr. 21/10.07.2020 în 
ceea ce priveste repartizarea cofinantării precum si a plătilor aferente implementării 
investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN 
COMUNA ULMU 
 

 Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara 
la data de 17 august 2020;  
 Vazand referatul de aprobare al  Domnului Iconaru Marian - Primarul Comunei Ulmu, 
responsabilul legal al proiectului, prin care se propune modificarea prevederilor HCL Ulmu nr. 
21/10.07.2020 în ceea ce priveste repartizarea cofinantării precum si a plătilor aferente implementării 
investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA 
ULMU”, ca urmare a adresei nr. 15763/11.08.2020 emisă de Consiliul Judetean Brăila/ DAPC, document 
prin care a fost comunicată Comunei Ulmu valoarea maximă a finantării din partea CJB pentru anul 2020, 
în sumă de 400.000 lei, 
 Avand in vedere adresa nr. 15763/11.08.2020 emisă de Consiliul Judetean Brăila/ DAPC, 
document prin care a fost comunicată Comunei Ulmu valoarea maximă a finantării din partea CJB pentru 
anul 2020, în sumă de 400.000 lei; 

In baza devizul general revizuit în ceea ce priveste alocarea/repartizarea cotelor de cofinantare atât 
din partea Comunei Ulmu cât si din partea Consiliului Judetean Brăila pentru implementarea proiectului: 
„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA ULMU”; 

In conformitate cu prevederile HCJ Brăila nr. 51/ 27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului 
pentru finantarea asocierilor Judetului Brăila- Consiliului Judetean Brăila cu unele unităti administrativ 
teritoriale – Consilii locale din Judetul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru 
anul 2020, coroborate  cu prevederile HCJ Brăila nr. 118/ 28.05.2020 privind aprobarea completării HCJ 
Brăila nr. 51/ 27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Brăila- 
Consiliului Judetean Brăila cu unele unităti administrativ teritoriale - Consilii locale din Judetul Brăila în 
vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020; 

Potrivit prevederile Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Brăila- Consiliului 
Judetean Brăila cu unele unităti administrativ teritoriale – Consilii locale din Judetul Brăila în vederea 
realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020 

Potrivit - prevederile art. 44 alin.  (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

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 

In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b), alin. 4, lit. (d), alin. 7, lit. (a), art. 139, alin 1  precum si 
ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 198, alin. 1 si 2din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T A R A S T E: 

 
 Art. 1 – Se aprobă modificarea prevederilor HCL Ulmu nr. 21/10.07.2020 în ceea ce 
priveste repartizarea cofinantării precum si a plătilor aferente implementării investitiei: 
„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA 
ULMU”, conform Anexei 1 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 



   
Art.  2 – Valoarea totală a investitiei, în sumă de  5.887.881,41 lei inclusiv TVA, este 

compusă din valoarea tuturor lucrărilor/ serviciilor necesare implementării investitiei, astfel: 
 

 
 

Valoare - Lei inclusiv TVA 
anul 2020 

Valoare - Lei inclusiv TVA 
anul 2021 

 
 

Buget 
Consiliul Judetean Braila 

Buget  
Consiliul Local Ulmu 

Buget  
Consiliul Local Ulmu 

  lei  lei  lei 
TOTAL GENERAL 400.000,00 1.252.578,17 4.235.303,24 

DIN CARE C+M 400.000,00 933.334,00 3.965.791,42 
 

Art.  3 – Se reaprobă repartizarea/esalonarea plătilor aferente investitiei: „REABILITARE SI 
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  DIN COMUNA ULMU”, în sumă de 
5.887.881,41, pentru perioada 2020-2021, prin raportare la durata executiei lucrărilor, astfel: 

v Anul 2020 = 1.652.578,17 lei, 
v Anul 2021 = 4.235.303,24 lei. 
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Iconaru Marian, 

Primarul Comunei Ulmu, judetul Brăila, responsabilul legal al proiectului- care este împuternicit 
să semneze toate documentele aferente implementării investitiei . 

Art. 5 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului 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  
 

INITIATOR PROIECT 
DE HOTARIRE 

PRIMAR, 
ICONARU MARIAN 


