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R A P O R T 
privind transparenţa decizională în anul 2021

În conformitate cu dispoziţiile art.13 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate  să întocmească și să
facă public un raport anual privind transparența decizională. 

Prin  lege  sunt  stabilite  regulile  procedurale  minimale  aplicabile  pentru  asigurarea  transparenței
decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor
instituții  publice care utilizează resurse financiare publice,  în raporturile  stabilite  între  ele cu cetățenii  și
asociațiile legal constituite ale acestora. 

În  aplicarea  prevederilor  art.6  alin.(5)  din  Legea  nr.52/2003,  republicată,  privind  transparenta
decizională  în  administrația  publică,  persoana  desemnată  pentru  relația  cu  societatea  civilă  la  nivelul
autorităților administrației publice locale de la nivelul comunei Ulmu este Neagu Nicoleta, p.secretar general
al Comunei Ulmu. 

La nivelul Comunei Ulmu, autoritățile administrației publice locale sunt Consiliul Local, autoritate
deliberativă și Primarul comunei – autoritate executivă. Între cele două autorități, potrivit art.85 alin.(2) din
Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  nu  există  raporturi  de
subordonare. 

În  exercitarea  atribuțiilor  lor,  Consiliul  Local  al  Comunei  Ulmu  adoptă  hotărâri,  iar  Primarul
Comunei  Ulmu  emite  dispoziții.  Sunt  supuse  procedurilor  prevăzute  de  legea  privind  transparența
decizională, actele de autoritate cu caracter normativ, adică cele cu aplicabilitate generală. 

În anul 2021, Consiliul Local al Comunei Ulmu s-a întrunit într-un număr de 14 ședințe , toate fiind 
publice, și a adoptat un număr de 52 de hotărâri, astfel: 

1/07.01.2021 Acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020 a sectiunii de dezvoltare 
Sursa ,,A'' din excedentul bugetului local si sectiunea functionare sursa “E”din 
excedentul bugetului  integrat venituri proprii

2/29.01.2021 Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmu  pentru o perioadă de trei 
luni (februarie  2021- aprilie 2021)

3/29.01.2021 Aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către 
beneficiarii de ajutor social

4/29.01.2021 Analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2020 si stabilirea 
masurilor pentru eficientizarea acestei activitati



5/29.01.2021 Inregistrarea Primaria comunei Ulmu, judetul Calarasi în Sistemul National Electronic 
de Plata online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP) si modul 
de suportare a comisionului bancar la tranzactia online

6/26.02.2021 Desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Ulmu in comisia 
pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Ulmu, judetul Calarasi pentru activitatea desfasurata in anul 2020

7/26.02.2021 Aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoescavator aflat in patrimoniul comunei 
Ulmu, judetul Calarasi

8/26.02.2021 Mandatarea reprezentantului comunei Ulmu în vederea exercitării atribuţiilor în 
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Calarasi

9/22.04.2021 Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmu  pentru o perioadă de trei 
luni (mai  2021- iulie 2021)

10/22.04.2021 Aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31 decembrie 2020
11/22.04.2021 Aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31 martie 2021
12/22.04.2021 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
13/22.04.2021 Aprobarea bugetului local pe anul 2021
14/22.04.2021 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru lunile decembrie 2020-martie 
2021

15/20.05.2021 Stabilirea unei taxe speciale pentru anul 2021
16/20.05.2021 Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2021
17/20.05.2021 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru luna aprilie 2021
18/30.06.2021 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru luna mai 2021
19/30.06.2021 Mandatarea reprezentantului comunei Ulmu  pentru a putea vota majorarea tarifului la 

apa si canalizare în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” 
Calarasi

20/20.07.2021 Aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 30 iunie 2021
21/20.07.2021 Rectificarea bugetului local pe anul 2021
22/20.07.2021 Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2021
23/20.07.2021 Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmu pentru o perioadă de trei 

luni (august -octombrie 2021)
24/20.07.2021 Modificarea  taxei de inchiriere a utilajului buldoescavator aflat in patrimoniul comunei 

Ulmu, judetul Calarasi
25/20.07.2021 Aprobarea organigramei si a  statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului

comunei Ulmu, judetul Calarasi
26/20.07.2021 Aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024
27/20.07.2021 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru luna iunie 2021
28/17.09.2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general la  obiectivul de 

investiţie „Modernizare strazi in comuna Ulmu, judetul Calarasi”
29/17.09.2021 Aprobarea cofinanţării din bugetul propriu al comunei Ulmu, a proiectului

„Modernizare strazi in comuna Ulmu, judetul Calarasi”
30/17.09.2021 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru lunile iulie si august 2021
31/17.09.2021 Documentatiei de atribuire compusa din: draftul contractului de delegare al serviciului 

de salubrizare, Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului.
32/17.09.2021 Aprobarea modalității de plată pentru operarea serviciului de salubritate.
33/17.09.2021 Rectificarea bugetului local pe anul 2021

34/29.09.2021 Aprobarea caietului de sarcini, a studiului de oportunitate si a rapoartelor de evaluare 



privind  concesionarea prin licitatie, a terenului in suprafata de 2.312.090 mp. situat in 
extravilanul comunei Ulmu, judetul Calarasi, ce apartine domeniului privat al comunei 
Ulmu

35/29.09.2021 Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2021

36/26.10.2021 Aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 30 septembrie 2021
37/26.10.2021 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru luna septembrie 2021
38/26.10.2021 Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmu pentru o perioadă de trei 

luni (noiembrie 2021 - ianuarie 2022)
39/26.10.2021 Rectificarea bugetului local pe anul 2021
40/26.10.2021 Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2021
41/22.11.2021 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru lunile septembrie si octombrie
42/22.11.2021 Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2021
43/06.12.2021 Aprobarea  rectificarii bugetului local pe anul 2021
44/17.12.2021 Aaprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Ulmu pentru luna noiembrie si diferenta 
lunilor septembrie si octombrie 2021

45/17.12.2021 Aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu 
frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ulmu, judetul 
Calarasi

46/17.12.2021 Aprobarea organizarii retelei scolare la nivelul comunei Ulmu, judetul Calarasi
47/17.12.2021 Modificarea si aprobarea organigramei si a  statului de funcţii al aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Ulmu, judetul Calarasi
48/17.12.2021 Aprobarea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare  desfasurate de Primaria comunei

Ulmu, judetul Calarasi.
49/17.12.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de iluminat, a 

Indicatorilor de performanță, a Studiului de Oportunitate, stabilirea formei de gestiune, 
a Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public şi Contractul cadru de delegarea 
gestiunii pentru activităţile de întreţinere şi reparații a sistemului de iluminat public, 
verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători din Comuna 
Ulmu, judet Calarasi.

50/17.12.2021 Aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publica a UnitatiiAdministrativ
Teritoriale Comuna Ulmu, Judetul Calarasi, pentru RCS&RDS SA in vederea instalarii, 
intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor 
de infrastructura necesare sustinerii acestora

51/17.12.2021 Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021
52/22.12.2021 Rectificarea bugetului local pe anul 2021

În anul 2021 primarul comunei Ulmu  a emis 157 dispoziții, astfel:

1/07.01.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

2/14.01.2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei domnului VISAN DANIEL GIGI

3/14.01.2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei TANASE EUGENIA

4/14.01.2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei ANGHEL FANICA

5/19.01.2021 Planificarea concediului de odihna pe anul 2021 pentru salariatii din cadrul Primariei 
comunei Ulmu, judetul Calarasi



6/22.01.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

7/26.01.2021 Constituirea Comisiei pentru probleme de apărare

8/26.01.2021 Stabilirea indemnizației lunare a persoanelor cu handicap grav

9/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei GAVRILESC-DOBRESCU ALINA-ELENA, avand  
functia de asistent personal, gradatia 2

10/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei APOSTOL MONICA, avand  functia de asistent 
personal, gradatia 4

11/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei DUMITRACHE MARIEA, avand  functia de asistent 
personal, gradatia 4

12/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei  ILIE TINCA MIOARA, avand  functia de asistent 
personal, gradatia 5

13/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei SHNITER MARIANA, avand  functia de asistent 
personal, gradatia 5

14/26.01.2021 Majorarea salariului domnului NEAGU ION, avand  functia de asistent personal, 
gradatia 3

15/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei IORGA DANIELA, avand  functia de asistent personal, 
gradatia 2

16/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei SUCIU ELENA, avand  functia de asistent personal, 
gradatia 3

17/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei ALEXANDRU ILEANA, avand  functia de asistent 
personal, gradatia 0

18/26.01.2021 Majorarea salariului doamna CRISTEA AURICA, avand  functia de asistent personal, 
gradatia 2

19/26.01.2021 Majorarea salariului doamnei VISAN IULIANA, avand  functia de asistent personal, 
gradatia 2

20/26.01.2021 Majorarea salariului domnului ILIE DUMITRU, avand  functia de asistent personal, 
gradatia 4

21/29.01.2021 Desemnarea doamnei consilier Birjaru Dumitra in calitate de ofiter de stare civila 
pentru indeplinirea atributiilor pe linie de stare civila

22/29.01.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru  copilul GRUIA CARLA FLORINA

23/29.01.2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei BUGA ELENA 
CEZARINA

24/29.01.2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei doamnei PUPEZEANU ELENA 
CRISTINA

25/29.01.2021 Modificarea  cuantumului  alocatiei de sustinere a familiei domnului ICHIM 
GHEORGHE

26/29.01.2021 Modificarea  cuantumului  alocatiei de sustinere a familiei doamnnei  DOBRIN 
GEORGICA

27/01.02.2021 Angajarea doamnei ALEXANDRU ILEANA ca asistent personal pentru domnul 
BALAS ADRIAN, persoană încadrată în grad de handicap grav

28/01.02.2021 Eliberarea in format electronic a chitantelor pentru incasarea impozitelor si taxelor 
locale datorate bugetului local al comunei Ulmu

29/01.02.2021 Modificarea  cuantumului  alocatiei de sustinere a familiei domnului JUNCU 
NICOLAE

30/05.02.2021 Actualizarea Comisiei locale de sprijin privind combaterea bolilor

31/11.02.2021 Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de ocuparea postului de muncitor (sofer buldoescavator), contractual în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmu

32/15.02.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna PANAIT TINCA



33/17.02.2021 Aprobarea numarului de ore persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de 
ajutor social

34/19.02.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

35/23.02.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru domnul GRIGORE FLOREA

36/23.02.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru  doamna OPREA ELENA

37/23.02.2021 Acordare ajutor social pentru domnul DUMITRU GHEORGHE

38/26.02.2021 Angajarea doamnei VISAN IULIANA ca asistent personal pentru domnul PAUN 
DINU, persoană încadrată în grad de handicap grav

39/26.02.2021 Majorarea salariului doamnei ALEXANDRU ILEANA, avand  functia de asistent 
personal, gradatia 2

40/16.03.2021 Acordare indemnizatie de insotitor pentru domnul Campeanu Temistocli

41/16.03.2021 Incetarea dreptului la alocatia de sutinere a familiei domnului Tetu Lucian

42/30.03.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna SPANU NEAGA

43/30.03.2021 Angajarea domnului CIOCEA GHEORGHE ca asistent personal pentru doamna  
SPANU NEAGA, persoană încadrată în grad de handicap grav

44/30.03.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna DOBRE STANA

45/31.03.2021 Incetarea contractului individual de munca al domnului Vulpoi Daniel, consilier 
superior- compartiment contabilitate

46/31.03.2021 Angajarea domnului ION MARIAN in functia de muncitor ( sofer buldoescavator), 
gradatia 2

47/15.04.2021 Constituirea comisiei in vederea verificarii realitatii faptice a investitiilor realizate in 
anul 2020 de catre u.a.t. Ulmu

48/16.04.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

49/16.04.2021 Angajarea doamnei IOJA PAULA ca asistent personal pentru copillul DUMITRACHE 
PATRCK RAUL, persoană încadrată în grad de handicap grav

50/19.04.2021 Constituirea comisiei de inventariere care sa stabileasca  existenta in patrimoniu u.a.t. 
Ulmu a unor bunuri

51/19.04.2021 Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de ocupare postului de referent –compartiment asistenta sociala, contractual 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmu

52/21.04.2021 Desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plata prin trezorerie (OPHT) 
respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Ulmu, judetul Calarasi

53/28.04.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului DUMITRACHE 
PETRICA COSTIN

54/26.04.2021  Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  dnei  ANGHEL CORINA, 
CNP 2930212041216  cu domiciliul in, localitatea Ulmu, sat Zimbru, judetul 
CALARASI

55/04.05.2021 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Ulmu şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale  precum şi cu privire la controlul financiar preventiv propriu

56/04.05.2021 Delegarea atributiilor de casier doamnei Velicu Nicoleta, bibliotecar in cadrul 
aparatului de specialitate a primarului comunei Ulmu

57/13.5.2021 Constituirea Comisiei pentru receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor din cadrul 
primariei comunei Ulmu

58/14.05.5021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

59/28.05.2021 Acordare indemnizatie de insotitor pentru doaman Breten Aurica



60/28.05.2021 Acordare indemnizatie de insotitor pentru doaman Matei Elena

61/31.05.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doaman Petrescu Tudora

62/31.05.2021 Aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2021

63/31.05.2021 Stablirea salariului doamnei PETRESCU CLAUDIA MARINELA,
avand  functia de consilier, grad profesional superior, gradatia 5

64/31.05.2021 Desemnarea persoanei responsabila cu inmanarea de citatii si alte acte de procedura

65/31.05.2021 Desemnarea persoanei responsabila cu monitorizarea procedurilor administrativ si 
atributii in organizarea si publicarea documentelor in monitorul oficial local

66/10.06.2021 Stabilirea unor masuri in legatura cu pastrarea si utilizarea sigiliului cu stema Romaniei
si a stampilelor din Primaria comunei Ulmu, judetul Calarasi, precum si a categoriilor 
de acte pe care se aplica sigiliul cu Stema Romaniei

67/10.06.2021 Aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ulmu, judetul Calarasi

68/10.06.2021 Angajarea doamnei COSTACHE MARIA ca asistent personal pentru doamna MUSAT
GHERGHINA, persoană încadrată în grad de handicap grav

69/17.06.2021 Desemenarea doamnei Birjaru Dumitra pentru asistarea domnului Baditescu Stefan

70/24.06.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

71/24.06.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru domnul CALDAROIU SORIN

72/24.06.2021 Incetarea contractului de munca al dnei APOSTOL MONICA, asistent personal in 
cadrul Primariei Comunei Ulmu

73/24.06.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru
domnul MOLDOVEANU ANGHELUS

74/24.06.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  RADUCAN 
ADAM

75/02.07.2021 Rectificarea bugetului local pe anul 2021

76/02.07.2021 Virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2021

77/06.07.2021 Desemnarea gestionarului pentru buloescavaorulul aflat in patrimoniul Primariei 
comunei  Ulmu

78/06.07.2021 Desemnarea gestionarului pentru autoturismul Duster aflat in patrimoniul Primariei 
comunei  Ulmu

79/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  GAVRILESCU 
DOBRESCU KEVIN ANDREI

80/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  DRAGAN 
VASILCHIA

81/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  ILIE 
CONSTANTIN

82/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  DUMITRACHE 
DUMITRU

83/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  PAUN DINU

84/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  NEAGU 
ALBERTO MARIAN

85/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  NICOLAE ELENA

86/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  CRISTEA 
BOGDAN ALEXANDRU

87/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  BALAS ADRIAN



88/06.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  ILIE IOANA

89/12.07.2021 Incetarea contractului de munca al dnei VISAN IULIANA, asistent personal in cadrul 
Primariei Comunei Ulmu

90/15.07.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Ulmu

91/26.07.2021 Acordare alocatie de sustinere pentru familia domnului Niculae Ionut

92/26.07.2021 Constituirea comisiei de receptie la terminarea  lucrarilor la obiectivul de investitie 
“Modernizare drumuri locale in satele Zimbru, Faurei, Chirnogi si Ulmu, in comuna 
Ulmu, judetul Calarasi”

93/30.07.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru copilul GRUIA CARLA FLORINA

94/03.08.2021 Convocarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  Ulmu în şedinţă 
extraordinară din 03.08.2021

95/04.08.2021 Actualizarea  Comisiei pentru probleme de apărare

96/04.08.2021 Modificarea gradatiei doamnei SUCIU ELENA avand functia de  asistent personal 
pentru domnul RADUCANU ADAM, persoană încadrată în grad de handicap grav

97/24.08.2021 Recuperarea prejudiciului, in suma toatal de 4.662,00 lei  reprezentand implementarea 
masurilor dispuse prin decizia nr.  7/2021 emisa de Camera de Conturi Calarasi

98/24.08.2021 Recuperarea prejudiciului, in suma toatal de 1.950,00 lei  reprezentand implementarea 
masurilor dispuse prin decizia nr.  7/2021 emisa de Camera de Conturi Calarasi

99/24.08.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna MATEI TITINA

100/27.08.2021 Angajarea domnului NEAGU ION ca asistent personal pentru copilul NEAGU 
ALBERTO MARIAN, persoană încadrată în grad de handicap grav

101/07.09.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru  doamna FLOREA ELENA

102/07.09.2021 Modificarea gradatiei dnei DOBRIN ARSINIA, avand functia
de referent in cadrul compartiemntului asistenta sociala

103/07.09.2021 Modificarea gradatiei dnei NEAGU NICOLETA avand functia
de consilier superior in cadrul compartimentului asistenta sociala

104/07.09.2021 Modificarea gradatiei domnului GADEA MIHAI avand functia
de sofer in cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulmu

105/07.09.2021 Modificarea gradatiei domnului DRAGOMIR TUDORACHE avand functia  de paznic 
in cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulmu

106/07.09.2021 Modificarea gradatiei doamnei DUMITRACHE MARIEA
 avand functia de  asistent personal pentru domnul
DUMITRACHE DUMITRU, persoană încadrată în grad de handicap grav

107/09.09.2021 Modificarea  cuantumului  alocatiei de sustinere a familiei doamnei NYILOS 
MIHAELA CRISTINA

108/10.09.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

109/16.09.2021 Virare de credite in cadrul bugetului local pe anul 2021

110/27.09.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta extrordinara

111/27.09.2021 Suspendarea ajutorului social pentru familia doamnei  Dobrin Georgica

112/27.09.2021 Suspendarea ajutorului social pentru familia domnul Juncu Nicolae

113/27.09.2021 Suspendarea ajutorului social pentru familia domnul Stoica Nicusor

114/27.09.2021 Reluare ajutor social pentru familia domnului Stoica Nicusor

115/27.09.2021 Reluare ajutor social pentru familia domnului Juncu Nicolae

116/27.09.2021 Acordare alcatie de sustinere a familiei domnului Damian Ionel Florin

117/27.09.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de handicap pentru copilul Gruia Carla Florina



118/28.09.2021 Angajarea doamnei Palici Vasilica ca asistent personal pentru copilul Gruia Carla 
Florina, persoana cu handicap grav

119/28.09.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru domnul Campeanu Temistocli

120/05.10.2021 Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
ocuparea funcției publice de execuție pe perioadă nedeterminată de consilier clasa I 
gradul profesional superior în cadrul Compartimentului contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului comunei Ulmu

121/11.10.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Marin Marcel 
Gabriel

122/21.10.2021 Stabilire identitate copil nascut viu- decedat Damian Mariana

123/21.10.2021 Virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2021

124/21.10.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

125/27.10.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna NEDU ELENA

126/27.10.2021 Incetarea contractului de munca al domnului ILIE DUMITRU, asistent personal in 
cadrul Primariei Comunei Ulmu

127/27.10.2021 Acordarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei ROSU IRINA ALEXANDRA

128/27.10.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului BRATU GEORGEL

129/27.10.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului DUMITRASCU 
COSTEL

130/02.11.2021 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Serviciul de colectare separata si 
transport al deseurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile de la persoane cu 
domiciliul/sediul/ punctul de lucru situat pe raza comunei Ulmu, judetul Calarasi

131/03.11.2021 Incetarea contractului individual de munca al domnului Macelaru Stefan

132/03.11.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru domnul Grigore Florea

133/10.11.2021 Numirea doamnei Chiriac Daniela, functionar public de execuţie, consilier clasa I grad 
profesional superior- Compartiment contabilitate  în cadrul Primariei comunei Ulmu, 
judetul Calarasi

134/17.11.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

135/17.11.2021 Virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2021

136/20.11.2021 Acordarea dreptului la ajutorul de incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 
petrolieri pentru perioada NOIEMBRIE 2021- MARTIE 2022

137/20.11.2021 Acordarea dreptului la suplimentul de energie  pentru luna noiembrie 2021

138/26.11.2021 Angajarea doamnei VISAN IULIANA ca asistent personal pentru doamna NICOLAE 
DUMITRA, persoană încadrată în grad de handicap grav

139/26.11.2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap  grav  DUMITRACHE 
PATRK RAUL

140/02.12.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

141/02.12.2021 Acordarea premiilor de excelenta pentru functionarii publici si personalul contractual 
din cadrul U.A.T. Ulmu, judetul Calarasi

142/02.12.2021 Constituirea comisiilor de inventariere  a bunurilor aflate  in administrarea Primariei 
Ulmu si Consiliului Local Ulmu, judetul Calarasi

143/13.12.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

144/20.12.2021 Modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere a doamnei Chiriac Daniela, 
consilier I, grad superior in cadrul compartimentului financiar-contabil

145/20.12.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara



146/23.12.2021 Virare de credite in cadrul bugetului local pe anul 2021

147/23.12.2021 Acordare ajutor incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru 
perioada decembrie 2021- martie 2022

148/23.12.2021 Acordarea dreptului suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru luna 
decembrie 2021

149/23.12.2021 Acordarea dreptului suplimentului electric pentru luna decembrie 2021

150/23.12.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familieidoamnei  NYLOS MIHAELA 
CRISTINA

151/23.12.2021 Stabilirea unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dlui  JUNCU NICULAE, cu 
domiciliul in ULMU, localitatea Ulmu, judetul CALARASI

152/27.12.2021 Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Dobrin Geogica

153/28.12.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna BERBEC FLOAREA

154/28.12.2021 Angajarea doamnei BERBEC CONSTANTINA ca asistent personal pentru doamna 
ENE ELENA, persoană încadrată în grad de handicap grav

155/28.12.2021 Angajarea doamnei ICHIM ECATERINA ca asistent personal pentru doamna ILIE 
ANGHELINA, persoană încadrată în grad de handicap grav

156/28.12.2021 Angajarea domnului CIULIANU MARIAN ca asistent personal pentru doamna 
CIULIANU ELENA, persoană încadrată în grad de handicap grav

157/28.12.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinere a domnului DAMIAN IONEL FLORIN

Nu  au  fost  înregistrate  în  scris  propuneri,  sugestii,  opinii  cu  valoare  de  recomandare  privind  
proiectele  de  acte  normative  elaborate  şi  nici  solicitări  pentru  organizarea  unei  întâlniri  pentru  
dezbaterea publică a acestora. 

Având în vedere situaţia constatată şi prezentată cu privire la transparenţa decizională  înregistrată în 
anul 2021, la nivelul Primariei comunei Ulmu, judeţul Călăraşi, formulăm următoarele precizări: 

a)  nu au  fost  înregistrate  în  scris  propuneri,  sugestii,  opinii  cu valoare  de recomandare  privind  
proiectele de acte normative elaborate; 

b)  nu au  existat  cazuri  de  recomandări  incluse  în  proiectele  de  acte  normative  şi  în  conţinutul  
deciziilor luate; 

c)  toate cele 14 sedinţe ale Consiliului Local al Comunei Ulmu, judeţul Călăraşi,  au fost publice,
numai că în cea mai mare parte a acestora nu s-a înregistrat prezența cetăţenilor comunei, excepţie făcând
unele şedinţe la care s-au analizat anumite probleme locale de interes public sau de interes individual; 

d) Nu s-au organizat dezbateri publice, pe marginea ale proiectelor de acte normative elaborate, 
întrucât nu au existat solicitări; 

e) Consiliul local al comunei Ulmu  nu a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor 
Legii nr. 52/2003; 

f)  La  nivelul  comunei  Ulmu  nu  s-au  înregistrat  până  în  prezent,  asociaţii  ale  cetăţenilor  legal
constituite,  iar  cetăţenii  nu  au  manifestat  interes  faţă  de  dreptul  acestora  de  a  se  implica  în  procesul
decizional  al  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  conferit  de  Legea  nr.52/2003,  prin solicitarea  de
informaţii, formularea de propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte
normative iniţiate şi aduse la cunoştinţa publică. 



Datele centralizate din Raportul anual privind transparența decizională pe anul 2021 sunt prevăzute în
anexa la prezentul raport. 

Raportul  anual  privind  transparența  decizională  va  fi  făcut  public  pe  site-ul  comunei,
www.primariaulmu.ro, prin afișare la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului și prin  prezentare în
ședință publică. 

Întocmit, 
P. Secretarul general al Comunei Ulmu,

NEAGU NICOLETA


