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PROIECT DE HOTARARE 
                                            Privind: aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de 
desfacere/refacere a tronsoanelor de strazi afectate,in situatia in care ,lucrarile de investitii realizate de UAT 
Comuna ULMU prin proiectul ”REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 
SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA” s-ar suprapune cu lucrarile de 
investitii incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Braila, in 
perioada 2014-2020, in perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene nerambursabile in 
cadrul Programului Operational de Infrastructura  mare 2014-2020 (POIM) 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 
2023;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 
 Avand in vedere adresa S1687 din 6 aprilie 2022 a Companiei de Utilitati Publice Dunarea 
Braila prin care este conditionat eliberarea Avizului favorabil  pentru Proiectului de investitii: 
„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI 
JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA”, in baza documentatiei depuse, de emiterea 
unei Hotarari a Consiliului Local Ulmu privind suportarea de la bugetul local a valorii lucrarilor de 
refacere a structurii rutiere aferente Proiectului de investitii: „REABILITARE SI MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU,COMUNA ULMU, 
JUDETUL BRAILA” care va fi afectata ulterior, de executia lucrarilor prevazute in cadrul Proiectului 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Braila in perioada 2014-2020, 
finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational de Infrastructura  
mare 2014-2020 (POIM), la care Comuna este membru asociat, precum si Adresa nr. 
84013/18.07.2022 prin care primaria Ulmu este informata despre aprobarea in cadrul PNI ANGHEL 
SALIGNY a unei finantari in valoare de 120 000 lei. 

In baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu Apa si Canalizare, nr. 
670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit HCL Ulmu nr. 13/18.03.2015 privind aprobarea Master Planului privind sistemul de 
alimentare cu apa si canalizare al judetului Braila, versiunea definitiva, februarie 2015,  

Potrivit Hotararii nr.5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara  Dunarea Braila, de modificare a Hotararii nr.1 din 31.01.2020 privind  
acordarea  Avizului consultativ Studiului de fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici ai 
Proiectului regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014-2020, coroborate cu Hotararea nr. 6 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila privind avizarea Listei de Investitii 
Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de 
Apa Uzata,care se vor realiza prin Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si 
Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020 

In conformitate cu  prevederile Procesului – verbal  din ......... de predare  primire a 
amplasamentului si a bornelor de reper pentru executie lucrarilor  in cadrul Contractului de 
lucrari CL 9 – Executie lucrari de alimentare cu apa- UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoaia, 
UAT Ulmu, UAT Ciocile, UAT Dudesti si ale Procesului – verbal  din 09.12.2022 de predare  
primire a amplasamentului si a bornelor de reper pentru executie lucrarilor  in cadrul 
Contractului de lucrari CL 10 – Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT Zavoaia, 
UAT Baraganul, UAT  Insuratei. 



 
In temeiul HCL Ulmu nr. 30 din 28.10 2021 privind aprobarea cererii de finatare si a 

devizului estimativ a obiectivului de investitii ”REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI 
DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL  
BRAILA” pentru finantarea acestuia in cadrul PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII 
ANGHEL SALIGNY, precum si a HCL Ulmu nr. 27 din 31.10.2022 privind aprobarea 
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), a devizului general actualizat 
precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei ”REABILITARE SI 
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, 
COMUNA ULMU,JUDETUL  BRAILA” 

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. 1, alin. 2, lit. b,  alin 4, lit. (a) si (d), si alin. 14,  precum si ale art. 139, 
alin. 1, alin. 3 lit. (a) art. 196, alin. 1, lit. a 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 aproba suportarea de la bugetul local al comunei Ulmu,judetul Braila,a valorii 
lucrarilor de desfacere/refacere  a tronsoanelor de strazi afectate, in situatia in care, lucrarile de 
investitii realizate de UAT Comuna ULMU prin proiectul:”REABILITARE SI 
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, 
COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA” s-ar suprapune cu lucrarile din cadrul  contractelor CL 
9 – Executie lucrari de alimentare cu apa – UAT Ianca, UAT Ciresu, UAT Zavoaia, UAT Ulmu, 
UAT Ciocile, UAT Dudesti si CL 10 – Executie lucrari retele de canalizare UAT Ulmu, UAT 
Zavoaia, UAT Baraganul, UAT Insuratei, investitii ce sunt incluse in Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Braila,in perioada 2014-2020, in 
perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul 
Programului Operational de Infrastructura  mare 2014-2020 (POIM). 

Art. 2 – Reteaua stradala pentru care se aproba suportarea de la bugetul local a lucrarilor 

de refacere a structurii rutiere este strict cea prevazuta in Documentatia de Avizare a Lucrărilor de 
Interventii (DALI) si devizul general aferente proiectului: „REABILITARE SI MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE ULMU SI JUGUREANU, COMUNA ULMU, 
JUDETUL BRAILA”, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Ulmu nr. 27 din 31.10.2022, si 
cuprinde urmatoarele stazi, conform Anexei 1 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Banica Vasile, 
Primarul Comunei Ulmu, judetul Brăila, responsabilul legal al proiectului- care este împuternicit să 
semneze toate documentele aferente implementării investitiei. 

Art  4 – 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  
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