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RAPORTUL PRIMARULUI

PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI ULMU LA

SFARSITUL ANULUI 2018

In conformitate cu prevederile art.63 alin.(3), lit."a" din Legea nr.2l5l200l, Legea

administratiei publice locale, republicata, modificata si compltata ulterior, vaprezint Raportul cu

privire la starea economic-sociala si de mediu a comunei Ulmu, judetul Calarasi, raport care

constituie momentul bilantului, ce se refera la capacitatea efectiva a administratiei publice locale

de a gestiona si rezolva in nume propriu si cu responsabilitatea treburilor publice si patrimoniul

localitatii in interesul comunitatii locale, pe principiile autonomiei locale'

Acest raport anual cumu leaza ra$oartele d; activitate pe anul 201 8 ale- compartimentelor

functionale ale aparatului de specialitate a primarului, evidentiind cu precadere obiectivele de

activitate specifica, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la indeplinire a

hotararilor consiliului local si a dispozitiilor emise de primar.

ln anul 20lg au avut loc un numar de l3 sedinte ale Consiliului Local Ulmu' In cadrul

acestor sedinte au fost adoptate un numar de 40 hotarari cu caracter normativ si individual'

Tot in aceasta perioada au fost emise de catre Primarul comunei Ulmu un numar de 87

dispozitii vizand asistlnta sociala, acordarea ajutorului social, alocatii de sustinere' virari de

credite bugetare, etc.
prin grija secretarului a fost intocmita ordinea de zi pentru sedintele ordinare, dispozitiile

de convocare a consiliului Local, si a consemnat in procesele verbale modul in care a fost

exercitat votul de catre fiecare consilier . Procesele verbale au fost semnate de presedintele de

sedinta si de catre secretarul comunei Ulmu, documentele dezbatute in sedinte au fost depuse in

dosare special, numerotate, semnate si sigilate. cele 4o de hotarari adoptate de catre consiliul

Local Ulmu precum si ceie 87 de dispJzitii empe^d.e primar au fost inregistrate in registre

speciale si inaintate Institutiei Prefectului-Judetul calarasi, pentru exercitarea controlului de

legalitate precum si directiilor, serviciilor, compartimentelor lnstitutiilor abilitate cu ducere la

indeplinire. Toate hotararile adoptate si dispozitiile emise au primit avizul de legalitate'

FINANTE:

Bugetul local initial al comunei pe anul zor!. l fost adoptat prin Hotararea consiliului

Local nr. 6dinZl.O2.2Olg in sumatotala de202lmii lei laparteadevenituri si202l mii lei la

partea de cheltuieli din care Sectiunea Functionare 1723 mii lei si Sectiunea Dezvoltare 298 mii

lei.



In cursul anului 2018 Bugetul local a tbst rectificat atat prin plan suplirnentar de venituri
cat si prin sume primite din cote si sume defalcate din 'laxa pe valoarea adaugata ajungand la

st'arsitul anului 2798 mii lei din care s-au realizat 2732 mi\lei.
Cheltuielile Bugetului local aferent Executiei bugetare pe anul 2018 au fost in suma de

2334 mii lei din care Sectiunea functionare 1 652 mii lei si Sectiunea dezvoltare 682 mii lei.

Gradul de colectare al veniturilor proprii (incasari) cuprinse in bugetul local este realizat

in proportie de 85,96Yo

Serviciul de Impozite si Taxe Locale a urmarit si incasat impozite de la persoane fizice si

juridice, constand din impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport,

concesiunii si chirii, amenzi de circulatie, etc.

Acestea au fost incasate in proportie de 88,50% din numarul total de 2308 contribuabili,

persoane fizice impuse ramanand restante fata de bugetul local un numar de 627 persoane cu

iuma de 386.411 lei, iar persoanele juridice din numarut total de72 contribuabili, restantieri au

fost 15 cu suma de 112.640|ei, total neincasat .

Suma neincasata de la persoane fizice este de 386.411 lei si se compune din:

- imp ozit pe cladiri : 42.584 lei;
- impozite mijloace de transport: 12.117 lei;
- impozit teren intravilan : 131.909 lei;
- impozit teren extravilan 64.428\ei
- amenzi: 135.373 lei

Suma neincasata de la persoane juridice este de 112.640lei si se compune din:

- impozit pe cladiri :

- impozite mijloace de transPort
- impozit teren intravilan :

- impozit teren extravilan :

- concesiuni:

2.116 lei;
16.669lei;

490lei;
0 lei

93.335 lei

Prin activitatea biroului s-au efectuat:

23 inscrieri de mijloace de transport;

2 radieri mijloace de transPort;
2 modificari la mijloace de transport;

pozitii fiscale cu borderou de debite total 0, din care:

cladiri persoane frzice 0;

cladiri persoane juridice 0;

teren extravilan 1600;

teren intravilan 1090;

vehicole 195;

Paza 1085.
l5 pozitii fiscale la care s-au operat borderouri de scadere;

0 virari de plati intre diferite surse;

Pentru activitatea de executare silita s-au intocmit:

50 confirmari debite(amenzi)
50 instintari de Plata;



50 somatii;
Certificate fiscale 265;

PROIECTE:

In anul 2018 a fost realizat un procent de 100 Yo la obiectivul de investitii " Asfaltare

drumuri in comuna Ulmu, judetul Calarasi" cu o valoare de 5.034.37.0 mii lei. Prin acest

proiect sa asfalta 5671m de drumuri situate in sat Ulmu, Chirnogi si Faurei.

Au fost semnate contracte de finantare depuse in cadrul MDRAP pentru urmatoarele

obiective:

- Modemizare drumuri locale in satele Zimbru, Faurei, Chirnogi si Ulmu, in

comuna Ulmu, judetul Calarasi ", cu valoare de de 5.914.832,96 lei lei, avand o lungime

toatala de 5518 m.
- Extindere Scoala Gimnaziala nr.l Ulmu, cu grupuri sanitare , sat Ulmu, comuna

Ulmu, judetul Calarasi", cu o valoare de 808.952,36lei'

SECRETARIAT, STARE CIVILA SI RELATII CU PUBLICUL

Pe parcursul anului 2018 Primaria Comunei Umu a functionat pe principiul transparentei

si deschiderii totale, accesul publicului fiind nelimitat la peronalul de conducere' Obiectivul

principal al compartimentului relatii cu publicul a fost aplicarea reglementarilor legale din acest

do-.riu, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr.54412001 privind liberal acces la informatiile

de interes public si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 54412001 privind liberal

acces la informatiile de interes public, precum si aplicarea prevederilor Legii nr. 5212003 privind

transparenta decizionala in administratia publica .

Pe parcursul anului 2018, principalele activitati ale compartimentului de stare civila au

constat in :

- Celebrari casatorii ,transcrieri casatorii 4

- [nregistrare tardiva -

- Inregistrari decese 25

- Certificate de nastere la cerere 13

- Transcrieri certificate de nastere -

- Certificate de casatorie eliberate 6

- Certificate de deces la cerere l0
S-au prelucrat un numar de l0l mentiuni din care 66 primite si 41 proprii

S-au eliberat un numar de 4 livrete de familie
Acte inregistrate in registrul general de intrare iesire la starea civila233

Compartimentul secretariat- administrative si relatii cu publicul a emis in anul 2018

urmatoarele acte administrative :

Acte inregistrate in registrul general de intrare -iesire 3052;

Adeverinte eliberate 1735;



COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENJAREA TERITORIULUI, CONTROL SI

DICIPLTNA IN CONSTRUCTII SI FOND FUNCIAR

- Autorizatii de construire eliberate 2

- Autorizatii de demolare eliberate 3

- Certificate de urbanism 9

PROTECTIE SOCIALA, AUTORITATE TUTELARA

Asistentul social din cadrul compartimentului Asistenta sociala, in anul 2018 si-a desfasurat

activitatea conform atributiilor prevazute in fisa postului.

Referitor la ajutoarele sociale acordate inbaza Legii nr. 4161200l privind venitul minim garantat,

cu modificarile si completarile ulterioare, au fost efectuate planificari lunare pentru efectuarea

zilelor de munca conform unei programari.

Numarul de familii benficiare de ajutor social l2
Numarul dosarelor de alocatie de stat 5

Numar alocatii de sustinere a familiei 48

Numar dosare ajutor incalzite 14

Numar dosare indemnizatii de insotitor 24

Numar dosare aistenti Personali 5

Indemnizatii pentru cresterea copilului 2

SERVICIUL VOLLTNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Servicul voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Ulmu, in anul 2018 a intocmit

urmatoarele documente:
- Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;

- Planul de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Ulmu;

- Planul de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare;

- Palan de masuri pentru periada sezonului rece;

- In perioada Ot.tit.ZOtS-31.12.2018, pe teritoriul comunei Ulmu au avut loc un total 3

evenimente negative, acesta fiind incendiu-de vegetatie la care SVSU Ulmu a asigurat prima

interventie, in tLate cazurileau intervenit si serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta'

- S-au completat fisele de instructaj pentru situatii de urgent pentru fiecare salariat si s-a

facut instructajul Periodic.

SANTATE

In comuna Ulmu functioneaza, un cabinet medical individual cu un medic care se

deplaseaza in ziua de miercuri a fiecarei sapatamani. spatiul aferent cabinetului medical a fost

oferit cu titlu gratuit.

EDUCATIE SI CULTURA



Educatia este asigurata de o Gradinita cu program normal in sat Ulmu. Scoala

Gimnazial cu clasele I- VIII Ulmu are un numar de 123 elevi .

Transportul elevilor din satele Zimbru si Faurei se face cu microbuzul scolar.

AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

In anul 2018 baza de date in programul electronic de evidenta agricola si registrele

agricole s-au completat un numar de 2000 pozitii .

Situatia terenului se prezinta astfel:
- teren arabil 5555 ha

- pasune naturala 170 ha
- vii 62ha
- Alte suprafete 2.95 ha

In ceiaie priveste efectivele de animale la nivelul comunei situatia se prezinta astfel :

- bovine 65

- cabalin 30
- ovine 2800
- caprine 520
- s-au eliberat 220 atestate producator si223 carnete de comercializare.

ACTIVITATE SANITAR _VETERINARA

Conform Ordonantei nr.47111.08.2005 Consiliile locale au obligatia de a-si asigura fie

instalatii de incinerare autorizate si aprobate in conditiile legii fie de a-si asigura contractual

serviciile unei societati de ecarisare.
Comuna Ulmu a optat pentru cea de-a doua variant, respectiv incheierea unui contract de

prestari servicii (ecarisare) cu SC PROTAN SA , conform contractului nr. 2309 din 17.07.2017

valabil de la data de 3.Ol.ZOt8. Mentionez faptul ca in anul 2018 nu am avut nici un cazde

ecarisare in comuna.

STAREA DE MEDIU
Imbunatatirea continua a conditiilor de mediu a fost si este o proioritate a conducerii

comunei, curatirea locurilor publice, curatirea periodica a rigolelor, intretinerea zonelor verzi.

In incheiere, doresc sa va multumesc pentru colaborare si imi exprim speranta ca

impreuna, vom putea mentine in continuare comuna noastra pe drumul dezvoltarii .

P.PRIMAR,
CANTARAGIU U
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