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PROIECT DE HOTARARE 
Privind : aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investitiei intitulate „Înfiintare și 

dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu, judetul Brăila” 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 
de 28 noiembrie 2022; 

Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, în calitatea sa de 
initiator, prin care se sustine necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivitătii 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din 
cadrul Primariei Ulmu prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 

Având în vedere prevederile art. 5. alin. (4) din H.G. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 317/28.12.2021 privind bugetul de stat 
pe anul 2022. 

În temeiul Ordinului ministrului sănătătii nr. 2.931/2021 privind aprobarea 
Manualului centrelor comunitare integrate coroborat cu prevederile Ghidului de finantare 
— Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare și 
rezilientă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I1.4, COD APEL: MS-0014, 
componenta 12 — Sănătate, Investitia specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In completarea Hotararii Consiliului Local Ulmu nr. 1/25 februarie 2022 privind 

aprobarea bugetului Consiliului Local Ulmu pe anul 2022 
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) si (b), art. 139,  alin 1,  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, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă proiectul „ Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în 

comuna Ulmu , judetul Brăila” în vederea finantării acestuia în cadrul Planul National De 
Redresare Și Rezilientă - Componenta C12 – Sănătate - Investitia 1. Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de 
proiecte MS-0014. 

 



Art. 2 – Se aprobă Devizul General Initial cu valoarea totală a proiectului 
„Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu , judetul Brăila” în 
cuantum de 1.285.236,89 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 3 – Se aprobă contributia proprie în proiect a Consiliului Local Ulmu, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art. 4 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Înfiintare și dotare centru comunitar integrat în comuna Ulmu, 
judetul Brăila”, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din 
bugetul local al comunei Ulmu. 

Art. 5 –  Se aproba Protocoalele de colaborare conform Anexelor 2, 3 si  4, care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6 –  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
Art. 7 – Se împuternicește primarul comunei Ulmu,  să semeneze toate actele 

necesare şi contractul de finantare în numele UAT Comuna Ulmu, dacă este cazul. 
 Art. 8 – 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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