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PROIECT DE HOTARARE 
    Privind : aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2023; 
 

Consiliul Local al Comunei Ulmu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la  data de 3 februarie 
2023; 
              La initiativa Primarului comunei Ulmu si vazind Referatul de aprobare prezentat de acesta ,  

Vazand  Referatul privind bugetul local pe anul 2023 intocmit de compartimentul de specialitate din 
cadrul Primariei comunei Ulmu; 

Tinand cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ulmu 
Luand in considerare sumele repartizate prin Decizia nr. 9 din 27 decembrie 2023, privind 

repartizarea pe unitati  administrativ teritoriale a sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
nr. 368/2022 pentru anul 2023 si a estimarilor pe anii 2024-2026 

Potrivint prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 326 din 28 decembrie 2022 privind 
repartizarea pe unitati  administrativ teritoriale  a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2024-2026  

Potrivint prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 325 din 28 decembrie 2022 privind 
repartizarea pe unitati  administrativ teritoriale  a  fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand 
cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 
sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de 
functionare, pe care unitatile administrativ teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din 
veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2023 

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare si ale Legii nr. 368/19.12.2022  privind bugetul de stat pe anul 2023. 

In conformitate cu prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica locala. 

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. (a), 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, 

H O T A R A S T E : 
 
 Art. l – Se aproba bugetul comunei Ulmu pe anul 2023, conform Anexei  I care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2  – Se aproba Planul anual de achizitii pe anul 2023 a comunei Ulmu, conform Anexei II 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 3 – In intervalul dintre sedintele Consiliului Local se imputerniceste primarul comunei , in 
calitate de ordonator de credite, pentru repartizarea si utilizarea depasirii de venituri ce se pot realiza peste 
prevederile initiale, cu  informarea Consiliului Local. 
 Art. 4 - Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Ulmu si compartimentul 
financiar contabil. 

Art. 5 - 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 
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