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RAPORTUL PRIMARULUI

PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMLINEI

ULMU LA SFARSITUL ANULUI 2O2I

In conformitate cu prevederile art.155 alin.(3), lit."a" din ordonanta de

Urgenta nr. 5712019 privind Codul administrativ, va prezint Raportul cu privire la

staiea 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

ireburilor publice si patrimoniul localitatii in interesul comunitatii locale, pe

principiile autonomiei Iocale.

Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2021 ale

compartimenteior functionale ale aparatului de specialitate a primarului,

evidentiind cu precadere obiectivele de activitate specifrca, modul-.de atingere a

acestor obiective, respectiv ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local si a

dispozitiilor emise de Primar.
In anul 20Zl iu avut loc un numar de 14 sedinte ale Consiliului Local

Ulmu. In cadrul acestor sedinte au fost adoptate un numar de 52 hotarari cu

caracter normativ si individual.
Tot in aceasta perioada au fost emise de catre Primarul comunei Ulmu un

numar de 157 dispozitii vizand asistenta sociala, acordarea ajutorului social,

alocatii de sustinere, virari de credite bugetare, etc'
prin grlja 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 52 de hotarari adoptate de catre Consiliul

Local Ulmu precum si cele 157 de dispozitii emise de primar au fost inregistrate in



registre speciale si inaintate Institutiei Prefectului-Judetul Calarasi, pentru

exercitarea controlului de legalitate precum si directiilor, serviciiloq

compartimentelor institutiilor abilitate cu ducere la indeplinire. Toate hotararile

adoptate si dispozitiile emise au primit avrzul de legalitate.

FINANTE:

Bugetul local initial al comunei pe anul2021 a fost adoptat prin Hotararea

Consiliului Local nr. 13 din22.04.2021in suma totala de 3554 mii lei la partea de

venituri si 3554 mii lei la partea de cheltuieli din care Sectiunea Functionare 3025

mii lei si Sectiunea Dezvoltare 529 mii lei.

In cursul anului 2o2I Bugetul local a fost rectificat atat prin plan

suplimentar de venituri cat si prin sume primite din cote si sume defalcate din Taxa

pe vulourea adaugata ajungand la sfarsitul anului la 5923 mii lei din care s-au

rcalizat 5284 mii lei.
cheltuielile Bugetului local aferent Executiei bugetare pe anul 2021 au fost

in suma de 6507 mii lei din care Sectiunea functionare 3864 mii lei si Sectiunea

dezvoltare 2643 mii lei.
Gradul de colectare al veniturilor proprii (incasari) cuprinse in bugetul local

este realizat in proportie de 89,21o .

Serviciul de t*pozite si Taxe Locale a urmarit si incasat impozite de la

persoane fizice si juridice, constand din impozit pe cladiri, impozit pe teren' laxa

urrrp.u mijloaceloid. t.unrport, concesiuni si chirii, amenzi de circulatie' etc'

Acestea au fost incasate in proportie de 89,210 din numarul total de 2308

contribuabili, persoan e fizice impuse iamanand restante fata de bugetul local un

numar de 569 persoane cu suma de 385.339 lei, iar persoanele juridice din

numarul total de 72 contrtbuabili, restantieri au fost 33 cu suma de 284'904 lei,

total neincasat.
Suma neincasata de la persoane ftzice este de 385.339 lei si se compune din:

impozit pe cladiri 1 40'902 lei;

impozite mijloace de transport: 19'986 lei;

- impozit teren intravilan : 135'053 lei;

- i*pozit teren extravilan 59 '122lei;
- amenzi: 130'276lei

Suma neincasata de la persoane juridice este de 284.904lei si se compune din:

- impozit pe cladiri :

- impozite mijloace de transPott

- impozit teren intravilan :

,

22.978lei;
103.010 lei;

1.833 lei;



- conceslunl : 157.083 lei

Prin activilatea biroului s-au efectuat:

- 4l inscrieri de mijloace de transport;

- 2 radieri mijloace de transPort;

- pozitii fiscale cu borderou de debite total997 , din care:

- cladiri persoane frzice l;
- cladiri persoane juridice 3;

- teren extravilan 0;

- teren intravilan 3;

- vehicole 2;
- paza987.
- 49 pozitii fiscale la care s-au operat borderouri de scadere;

- 2 virari de plati intre diferite surse.

Pentru activitatea de executare silita s-au intocmit:

65 confirmari debite (amenzi);

53 instintari de Plata;
53 somatii;
Certificate fiscale 265;

PROIECTE :

1. In anul 2021 sa finalizatproiectul privind "Modernizare drumuri locale in

satele Zimbru, Faurei, Chirnogi si Ulmu, in comuna Ulmu, judetul Calarasi", cu o

valoare de 5.61 6.8gg,96lei, avand o lungime toatala de 5518 m.

2. In anul 2021 se afla in derulare proiectul "Extindere Scoala Gtmnaziala

nr.l Ulmu, cu grupuri sanitare, sat Ulmu, comuna Ulmu, judetul Calarasi", cu o

valoare de 161.210,40 lei.

3. S-a intocmit Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie

,,Moderni zare strazi in comuna Ulmu, judetul Calarasi", cu o valoare totala de

18.217.144,03lei, avand o lungime de 9.883 m., pentru aceast proiect a fost depusa

cererea de finantare in cadrul Programului National de Investitii " Anghel

Saligny".

4. In anul 2021 s-a modernizat si reabilitat spatial Gradinitei din comuna



Ulmu, cu o valoare de236.639,60 lei.

5. S-a efectuat masuratori topografice pentru aprobare Plan urbanistic

General, avand o valoare de 142.800 lei.

6. S-a achizitionat un tractor si o vidanja cu o valoare de 128.520 lei,

respectiv 69.020 lei.

7. S-a reabilitat sediul primariei si parcarea aferenta acesteia avand o

valoare de 219.848,82 lei.

g. S-a intocmit proiectul " Lucrari de intretinere si reparatii asupra strazilor,

prin executia sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale, comuna Ulmu'

judetul Calarasi avand o valoare de 526'000 lei'

9. S-a intocmit Studiu de risc si Studiu de Fezabilitate privind " Lucrari de

instalare sistem de supraveghere video in satele Ulmu, Zimbrv' Faurei si Chirnogi'

comuna Ulmu, judetul calarasi in valoare de 336.588,53 lei.

10. In cadrul licitatiei din data de 26.11.2021 a fost distribuita spre

concesionare suprafat a de 22I.968,2 mp. cu o valoare totala de 643'260 leiian'

1 1. A fost semnat contractul de prestari servicii cu SC Saltic Util Serv

privind arhivarea tuturor documentelor aflate in arhiva primariei cu o valoare de

38.296 lei.

12.Inanul202l a fost incheiat contractul de finantare nr. 5838129'09'2021

in cadrul Programului national de cadastru si carte funicara a lucrarilor de

inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale pentru sectoare

cadastrale in suma de 102.480 lei.

SECRETAzuAI, STARE CIVILA SI RELATII CU PUBLICUL

Pe parcursul anului 2021 Ptimaria 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 legaie din acest bomeniu, respectiv aplicarea prevederilor

Legii nr. 54412001 privinJ 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 2021, principalele activitati ale compartimentului de stare

civila au constat in:
- Celebrari casatorii, transcrieri casatorii 5

- Inregistrare tardiva -
- Inregistrari decese 28

- Certificate de nastere la cerere 1l
- Transcrieri certificate de nastere 3

- Certificate de casatorie eliberate 10

- Certificate de deces la cerere 16

- S-au prelucrat un numar de 160 mentiuni din care 110 primite si 60 proprii

- S-au eliberat un numar de 0 livrete de familie
- Acte inregistrate in registrul general de intrare iesire la starea civila295.

Compartimentul secretariat- administrativ si relatii cu publicul a emis in anul

2021 urmatoarele acte administrative:
- Acte inregistrate in registrul general de intrare -iesire 4639;

- Adeverinte eliberate 1963;

C OMPARTIMENTUL URB ANI S M S I AMENJAREA TERITORIULUI,
CONTROL SI DICIPLINA IN CONSTRUCTII SI FOND FI.]NCIAR

- Avtorizatii de construire eliberate I
- Autorizatii de demolare eliberate 0
- Certificate de urbanism 7

PROTECTIE SOCIALA, AUTORITA|E TUTELARA

Asistentul social din cadrul compartimentului Asistenta sociala, in anul 2021 si-a

desfasurat activitatea confonn atributiilot prevazute in fisa postului.

Referitor la ajutoarele sociale acordate inbaza Legii nr.41612001 privind venitul

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost efectuate

planificaii lunare pentru efectuarea zilelor de munca conform unei programari.

Numarul de familii benficiare de ajutor social 11

Numarul dosarelor de alocatie de stat 9

Numar alocatii de sustinere a familiei26
Numar dosare ajutor incalzire 94

Numar dosare indemnizatii de insotitor 29



Numar dosare aistenti personali 13

Indemnizatii pentru cresterea copilului 2

SERVICIUL VOLLINTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Servicul voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Ulmu, in anul 202I a

intocmit urmatoarele documente:

- Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;

- Planul de unollirusi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Ulmu;

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

- Planul de masuri pentru periada sezonului rece'

In perioada 01.0 i.zozl-31.12.2021, pe teritoriul comunei Ulmu au avut loc

un total de 8 evenimente negative, acestea fiind incendii de vegetatie la care

SVSU Ulmu a asigurat prima interventie,

S-au compi.tut fisele de instructaj pentru situatii de urgent pentru fiecare

salariat si s-a facut instructajul periodic'

SANATA|E

In comuna ulmu functioneaza) vn cabinet medical individual cu un medic

care se deplaseaz a 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' cu

un numar de 16 prescoliri si Scoala Gimnazial nr.1 Ulmu cu un numar de 70 elevi'

Transportul elevilor din satel e Zimbru si Faurei se face cu microbus inchiriat

deoarece pana la aceasta data nu dispunem de manager de transport'

AGRICULTURA SI DEZVOLIARE RURALA

In anul 2021 baza de date in programul electronic de evidenta agricola si

registrele agricole s-au completat un numar de 1700 pozitii.

Situatia terenului se prezinta astfel:

- teren arabil 5555 ha

- pasune naturala 170 ha

- vii 56 ha

- alte suPrafete 2.95 ha



a

In ceia ce priveste efectivele de animale la nivelul comunei situatia se

prezinta astfel:
bovine 15

cabaline 11

ovine 2500
caprine 180

s-au eliberat 10 atestate producator si 10 carnete de comercializare.

AC TIVITATE 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 contract de servicii ale unei societati de ecarisare.

Comuna Ulmu a optat pentru cea de-a doua variant, respectiv incheierea

unui contract de prestari servicii (ecarisare) cu SC ECO NEUTRALIZARE
GRINDAS SRL , conform contractului nr. 2715 din 14.05.2021 valabil de la data

de 14.05.2022. Mentionez faptul ca in anul 2021 nu am avut nici un caz de

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 v erzi.

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

speranta ca impreuna, vom putea mentine in continuare comuna noastra pe drumul

dezvoltarii .

PzuMAR,
CANTARAGIU NELU


