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PROIECT DE HOTARARE 
                           Privind: aprobarea insusirii inventarului care  
alcatuieste  patrimoniul comunei Ulmu pe anul 2021. 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 
de 25 februarie 2022;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 
 Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Ulmu, constituita prin Dispozitia 
Primarului comunei Ulmu nr. 269 din 13 decembrie 2021 

 In baza raportului de avizare al comisilor de specialitate din cadrul consiliului 
local; 
 In temeiul art. 553 din Legea nr.  287/2011 privind Codul Civil, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia  cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu ar. 6 si 36 din 
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 In conformitate cu H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, 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. (c),  alin 6, lit. (c), art. 139,  alin 3, lit. (g),  
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. 1 ± Se  aproba insusirea inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al 
comunei Ulmu, judet Braila, intocmit de comisia special constituita prin Dispozitie a 
primarului comunei Ulmu, pe anul 2021, conform Anexei ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art  2 ± Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa la 
cunostinta publica VL�FRPXQLFDWD�FHORU�LQWHUHVDWL�úL�SULQ�DILúDUH�OD�VHGLXl institutiei, precum 
úL�SH�SDJLQD�GH�LQWHUQHW�www.primariaulmu.ro 
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