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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                      Privind:  aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local 
Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si 
realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri 
Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”; 

 
 Consiliul Local al comunei Ulmu judeţul Brăila, intrunit in şedinţa 
ordinara la data de 29 mai 2020 ; 
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 
 Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local; 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 
51/27.02.2020, privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea 
asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati 
administrativ teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea 
realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020  

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 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.	(e),		alin	6,	lit.	(a),	alin	9,	lit.	(c)	precum	si	ale	art.	
196,	alin.	1,	lit.	a	din	OUG	nr.	57/2019	privind	Codul	Administrativ,	
    H O T A R A S T E: 
 
 Art. 1 - Se aproba asocierea comunei Ulmu prin Consiliul local al 
comunei Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea 
cofinantarii si realizarii lucrarilor: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri 
Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”; 
           Art. 2 - Contributia Consiliului Local al comunei Ulmu pentru 
cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, in suma de _______ lei va fi 
suportata din bugetul  propriu al comunei Ulmu, pe anul 2020, din 
capitolul_________ , subcapitolul___________ , titlul _____ , articolul ______, 
alineatul ______ , conform clasificatiei  indicatorilor privind bugetele locale. 



Art. 3 –  Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi 
executate pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 

Art. 4 –  Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi 
incheiat intre Consiliul Judetean Braila si Consiliul local al comunei Ulmu 
potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5 –  Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de 
Consiliul Judetean Braila si semnarea contractului de asociere de catre partile 
contractante. 

Art. 6 –  Se mandateaza domnul Iconaru Marian in vederea semnarii 
contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 

Art. 7 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 
însărcineaza Primarul Comunei Ulmu, prin intermediul compartimentului 
financiar contabil .       

Art. 8 - Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la 
cunostinta publica si comunicata celor interesati. 
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