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RAPORT
privind transparenta decizional in alllul2022

in conformitate cu dispoziliile art.l3 din Legea nr.52/2003, republicatd, privind transparenla decizionald in
administralia public5, autorit[file administraJiei publice centrale $i locale sunt obligate sd intocmeasci gi sd

faci public Lrn raport anual privind transparenla decizional[.

Prin lege sunt stabilite regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparen!ei
decizionale in cadrul autoritSlilor administraliei publice centrale qi locale, alese sau numite, precum qi al altor
institulii publice care utilizeazd resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetdlenii gi

asocia{iile legal constituite ale acestora.

in aplicarea prevederilor aft.6 alin.(5) din Legea nr.5212003, republicatS, privind transparenta
decizionall in administralia publici, persoana desemnaE pentru relalia cu societatea civilS la nivelul
autoritelilor administraliei publice locale de la nivelul comunei Ulmu este Neagu Nicoleta, secretar general al
Comunei Ulmu.

La nivelul Comunei Ulmu, autoriGlile administraliei publice locale sunt Consiliul Local, autoritate
deliberativd 9i Primarul comunei - autoritate executivI. Intre cele doua autoriteli, potrivit art.85 alin.(2) din
Ordonan{a de urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, nu existi raporturi de

subordonare.

in exercitarea atribuJiilor lor, Consiliul Local al Comunei Ulmu adopt[ hotdrdri, iar Plimarul
Comunei Ulmu emite dispozilii. Sunt supuse procedurilor prevezute de legea privind transparenla
decizionald, actele de autoritate cu caracter normativ, adicl cele cu aplicabilitate generali.

in anul2022, Consiliul Local al Comunei Ulmu s-a intrunit intr-un num[r de l5 gedinle , toate fiind
publice, Ei a adoptat un numdr de 60 de hot[rdri, astfel:

I 07 .01.2022 Acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021 a sectiunii de dezvoltare

Sursa ,,A" din excedentul bugetului local

2 27 .01 .)022 Alegerea preqedintelui de qedin{i al Consiliului Local Ulmu pentru o perioadd de trei

luni (februarie - aprilie 2022)

J 27 .01.2022 Aprobarea Planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de munc5 cetre

beneficiarii de ajutor social

Nr. 884/09.03.2023



4 27 .01.2022 ui de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2021 si
stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Analiza stadiul

5 27.01.2022 area decontdrii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce iqi desllqoari
activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.l Ulmu pentru luna decembrie 2021

Aprob

6 27.01.2022 Aprobarea schimbarii destinatiei imobilului in suprala de 50 mp. si sprafata de curte
aferenta de 150 mp. din imobilul apartinand domeniului public al comunei UImu,
judetul Calarasi, din spatiu Camin cultural in Gradinita cu Program Normal.

7 11 .02.2022 Modificarea Hotlririi Consiliului Local nr. 28117.09.2021 privind aprobarea cererii
de finan{are gi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi}ii

,,Modernizare strazi in comuna Ulmu, judetul Calarasi"

8 n.02.2022 Aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 3l decembrie 2021

9 I1.02.2022 Aprobarea bugetului local pe anul 2022

11.02.2022 Utilizarea excedentului bugetului local pe anul2022

lt 1.02.2022 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 2021

t2 I1.02.2022 Desemnare repezentantului Consiliului Local al comunei Ulmu ca membru in

comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de

director la Scoala Gimnaziala nr. I Ulmu

l3 t0.03.2022 Aprobarea decontdrii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce iqi desfhqoard

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.l Ulmu pentru lunile inauarie si februarie

2022

t4 10.03.2022

10.03.2022 Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2022l5

l6 10.03.2022 Aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor $colii Gimnaziale Nr. 1 Ulmu,

atdt pentru nivelul primar cdt gi pentru nivelul gimnazial, in cadrul Programului -

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru pregcolarii qi elevii din 150 de unitAli

de invdfimdnt preuniversitar de stat

18.03.2022 Incheierea unui parteneriat intre UAT Alexandru Odobescu, jud. Cdl5ra9i, in calitate

de lider de parteneriat, gi UAT Vlad Jepeg, jud. CdlSragi, UAT Lupganu, jud.

Cil5raqi, UAT Frisinet, jud. Cdllrapi, UAT Ulmu, jud. Ciliraqi, UAT Valea

Argovei,jud. Cildraqi, pentru constituirea Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare

de utilit5ti publice pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale cu denumirea de

,,ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALATUI-
MOSTISTEA"

t7

l8 07.04.2022 Aprobarea implement6rii obiectivului de investilie INFIINTAREA LrNUI SISTEM

INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELORNATURALE iN CAONUI'AOI

l0

Rectificarea bugetului local pe anul 2022



GALATUI-MO$TI$TEA", OBIECTUL UAT ULMU, JUDETUL CALARASI

t9 07.04.2022 Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru" Proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de api qi ap5 uzate pentru aria de operare a Operatorului Regional in
judelele Calarasi qi Ialomila, in perioada 2014-2020", a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Ulmu

ln 07.04.2022 Aprobarea cofinantarii investitiilor din " Proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de api qi apd uzatd pentru aria de operare a Operatorului Regional in
judelele Calarasi si Ialomila, in perioada 2014-2020", aferente Comunei Ulmu

21 07.04.2022 Aprobarea conturilor anuale de executie- 2021

22 07.04.2022 Alegerea pregedintelui de qedinjl al Consiliului Local Ulmu pentru o perioadd de trei

luni (mai - august 2022)

-a) 07.04.2022 Aprobarea taxei de inchiriere a utilajului tractor cu remorca aflat in patrimoniul

comunei Ulmu. judetul Calarasi

24 07.04.2022 Aprobarea taxelor si impozitelor pe arul 2023

25 07.04.2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

26 07.04.2022 Modificarea HCL nr. 17118.03.2022 pentru incheierea unui parteneriat intre UAT
Alexandru Odobescu, jud. CilSraqi, in calitate de lider de parteneriat. 9i UAT Vlad

Jepeq, jud. Cdldragi, UAT Lupganu, jud. Cil6ra9i, UAT Fr6sinet, jud. Cdlnraqi, UAT
Ulmu, jud. Cil5raqi, UAT Valea Argovei, jud. Calarasi, pentru constituirea

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de utiliteli publice pentru serviciul de

alimentare cu gaze naturale cu denumirea de ,,ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA GALATUI.MOSTISTEA "

27 24.05.2022 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

28 24.05.2022 Aprobarea decontdrii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce iqi desligoarl

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.l Ulmu pentru lunile martie si aprilie 2022

29 24.05.2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

30 24.05.2022 Modificarea si aprobarea organigramei si a statului de func{ii al aparatului de

specialitate a Primarului comunei Ulmu, judetul Calarasi

3l 23.06.2022 Aprobarea depunerii cererii de finantare a proiectului ,,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE LA DISPENSARUL COMUNEI ULMU. JUDETUL CALARASI"

32 23.06.2022 Aprobarea decontdrii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce igi desfEqoarS

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.I Ulmu pentru luna mai 2022

33 23.06.2022 Aprobarea Strategiei de dezvoltare locald a Comunei Ulmu pentru perioada 2022 -



2027 qiin orizontul anului 2030

34 23.06.2022 Rectificarea bugetului local pe anul2022

35 3t.08.2022 Aprobarea alegerea preqedintelui de gedinld al Consiliului Local Ulmu pentru o
perioade de trei luni (august - octombrie 2022)

36 31.08.2022 Aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce igi deslEqoar6

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.l Ulmu pentru lunile iunie si iulie 2022.

31.08.2022 Aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 30 iunie 2022

38 31.08.2022

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrlrilor de intervenIii, a indicatorilor tehnico-
economici/ indicatorilor tehn ico-economici actualiza\i Ei a devizului general

actualizat pentru obiectivul de investilii ,,Modemizare strazi in comuna Ulmu,
judetul Calarasi", aprobat pentru finanlare prin Programul na(ional de investilii

,,Anghel Saligny", precum qi a sumei reprezentAnd categoriile de cheltuieli finanlate
de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

39 31.08.2022

Aprobarea sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finanlate de la bugetul local
pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Modernizare strazi in comuna Ulmu,
judetul Calarasi", aprobat pentru finan{are prin Programul na{ional de investilii

,,Anghel Saligny"

40 11.09.2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

.11 13.10.2022 Aprobarea Regulamentului privind misurile metodologice, organizatorice, termenele

gi circulalia proiectelor de hotdrAri care se inainteazl Consiliului Local Ulmu spre

adoptare

13.10.20T. Alegerea preqedintelui de qedinlS al Consiliului Local Ulmu pentru o perioadi de trei

luni (noiembrie 2022- ianuarie 2023)

43 13.10.2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

44 13.10.2022 Modificarea si aprobarea organigramei si a statului de funclii al aparatului de

specialitate a Primarului comunei Ulmu, judetul Calarasi

13.10.2022 Aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ulmu, judetul Calarasi

46 07 .11 .2022 Aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "lnfiintare centru de

colectare prin aport voluntar in comuna Ulmu judetul Calarasi"

47 t7 .t I .2022 Aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor de [a cursurile cu

frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ulmu, judetul

Calarasi

48 17.n.2022 Aprobarea decont[rii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce iqi desfEgoard

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.l UImu pentru lunile august si septembrie

2022

42

45



19 t7 .1.2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

50 17.11.2022 Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului
pentru scoli al Romaniei si al contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei UImu

51 t7 .11.2022 Aprobarea Studiului de fezabilitate, devizului general si indicatori tehnico -
economici ai proiectului "Lucrari de instalare sistem de supraveghere video in satele

Ulmu, Zimbru, Faurei si Chirnogi, comuna Ulmu, jud. Calarasi"

52 17.11.2022 Implementarea proiectului ,,Lucrari de instalare sistem de supraveghere video in
satele Ulmu, Zimbru, Faurei si Chirnogi, comuna Ulmu, jud. Calarasi"

53 14.12.2022 Implementarea proiectuiui "HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySmis
r 30963

t4.12.2022 Rectificarea bugetului local pe anul2022

55 14.t2.2022

56 14.12.2022 Modificarea taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriald

Comuna Ulmu. judelul Calarasi

57 14.12.2022 Aprobarea contului de executie bugetara aferent trimestrului IV

58 14.12.2022 Aprobarea deconterii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ce iqi desliqoard

activitatea in cadrul Scolii Gimnaziale nr.l Ulmu pentru lunile octombrie si

noiembrie 2022

14.t2.2022 Aprobarea organizarii retelei scolare la nivelul comunei Ulmu, judetul Calarasi

60 Rectificarea bugetului local pe anul2022

ln anul2022 primarul comunei UImu a emis ll6 dispozi(ii, astfel:

I 05.01 .2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

2 Incetarea contractului de munca al dnei Shniter Mariana, asistent personal in cadrul
Primariei Comunei UImu

21.0),.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna Berbec Floarea

21.01.2022 Angajarea domnului Berbec Ionel ca asistent personal pentru doamna Berbec Floarea,
persoani incadratd in grad de handicap grav

54

59

28.12.2022

Aprobarea Documentaliei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a

serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al DeEeurilor Ciocdneqti si

a staliilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenila, Cildraqi, transportul deEeurilor reziduale

de la staliile de transfer la depozitul conform de de;euri nepericuloase Ciocineqti
precum si colectarea, transportul degeurilor voluminoase, de;eurilor din construc{ii si

demoldri, deqeurilor menajere periculoase din judelul Cdldragi

I

I

21.01.2022

4



5 71.01.2027 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

6 25.01.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna Birjaru Elena

7 2s.01.2022 Stabilirea indemnizaliei lunare a persoanelor cu handicap grav

8 25.01.2072 Stabilirea salariului lunar brut a[ asistentilor personali

9 25.01.2022 Aprobarea numarului de ore persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor
social

l0 25.01.2022 Acordarea dreptului la ajutorul de incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri pentru perioada ianuarie 2021- mafiie 2022

ll 25.01.2022 Acordarea dreptului suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru luna
ianuarie 2022

l2 25.01.2022 Acordarea dreptului suplimentului electric pentru luna ianuarie 2022

13 25.01.2022 Planificarea concediului de odihna pe anul2022 pentru salariatii din cadrul Primariei
comunei Ulmu. judetul Calarasi

74 07.02.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

15 14.02.2022 lncetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru domnul Gruia Iordan

l6 16.02.2022 Desemnarea doamnei Neagu Nicoleta pentru asistarea doamnei Florea Antita in vederea

inchierii unui act j uridic
t7 16.02.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social dnei Valcu Ileana, cu domiciliul in Ulmu sat

Zimbru, localitatea Ulmu, judetul Calarasi
l8 22.02.2022 Constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale

secretarului general al comunei Ulmu, judetul Calarasi
19 24.02.2022 Acordarea dreptului suplimentului pentru combustibili solizi sau Iichizi pentru luna

februarie 2022

20 24.02.2022 Acordarea dreptului suplimentului electric pentru Iuna februarie 2022

2t 03.03.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

22 11.03.2022 lncetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna Topor Vasilica

23 l l .03.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinere a domnului Negoita Aurel

24 15.03.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

25 15.03.2022 Incetarea contractului de munca al dnei Suciu Elena, asistent personal in cadrul Primariei
Comunei Ulmu

26 18.03.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru domnului Raducanu Adam

71 22.03.2022 Acordarea dreptului suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru luna

martie 2022
28 22.03.2022 Acordarea dreptului suplimentului electric pentru luna martie 2022

29 0t.04.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

I



30 01.04.2022 Acordarea premiilor de excelenta pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul U.A.T. Ulmu, udetul Calarasi

31 21.04.2022 Rectificare act deces nr. 48121.12.1991 Cingan Elisabeta

32 21.04.2022 Rectificare act casatorie nr. 17l3l .12.1930 Gingan Elisabeta

J.' 28.04.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna Breten Aurica

3.1 28.04.2022 Acordarea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia domnului Anghel Razvan
Alexandru

35 02.05.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru domnul Caldaroiu Sorin

36 06.05.2022 Aprobarea Planului de Pregatire in doemniul situatiilor de urgenta

37 06.05.2022 Virare de credite in cadrul bugetului local pe anul 2022

38 06.05.2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

39 09.05.2022 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Dumitrache Dumitru

40 19.05.2022

4l 19.05.2022 Incetarea dreptului Ia alocatia pentru sustinerea a doamnei Rosu Irina Alexandra. CNP ---
-- cu domiciliul in localitatea Ulmu, sat Ulmu, jud Calarasi

42 20.05.2022 Incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Dobre Mariana, CNP -- cu

domiciliul in UImu , localitatea Ulmu, judetul Calarasi
13 20.05.2022 Virdri de credite in cadrul bugetului local pe anul 2022

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie
" Modernizare strazi in comuna Ulmu, judetul Calarasi"

30.05.2022 Modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Niculaie Ionut

46 31.05.2022 lncetarea dreptului la suplimentul pentru energie al d-nei Marin lordana

47 16.06.2022 Desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind
declaratiile de avere si de interese

48 t7.06.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

23.06.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru domnului Florea Teodor

23.06.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna Urziceanu Florentina

51 23.06.2022 Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea t'amiliei domnului Simion Gabriel
Bogdan, CNP -- cu domiciliul in localitatea Ulmu, sat Ulmu, jud Calarasi

s2 23.06.2022 Desemnarea d-lui Coman Gabriel, Viceprimarul comunei Ulmu, judelul Calarasi, care

va indeplini atribuliite Primarului comunei Ulmu, judelul Calarasi, pe durata concediului
de odihnd al acestuia

53 27.06.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna Alecu Anica

54 28.06.2022 Angajarea doamnei Gavrilescu Dobrescu Alina Elena

Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

41 25.05.2022

45

49

50



r5 04.07.2022 Desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 6212018 privind
combaterea buruieniiambrozia si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
62/2018 a robate rin HG nr. 70712018

56 04.07.2022 Incetarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui Schindea Nicolae , CNP --- cu
domiciliul in Ulmu, localitatea Ulmu, judetul Calarasi

5/ 05.07.2022 Recuperarea prejudiciului, in suma toatal de 2.940,00 lei reprezentand implementarea
masurilor dispuse prin decizia nr. 712021 emisa de Camera de Conturi Calarasi

58 06.07.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna Zainea Frusina

59 06.07.2022 Acordarea dreptului suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru luna iulie
2022

60 07.07.2022 Constituirea comisiei pentru inspectie fiscala in cadrul Primariei comunei Ulmu si
aprobarea programului de inspectie fiscala pe anul2022

61 Incetarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui Schindea Nicolae, CNP -- cu
domiciliul in Ulmu, localitatea Ulmu, judetul Calarasi

62 08.07.2022 Acordarea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav

63 19.07.2022 Constituirea comisiei de concurs qi a comisiei de solulionare a contestaliilor pentru
ocuparea funcliei publice vacante de secretar general al comunei Ulmu

61 20.07.2022

o5 08.08.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna Stoean Victoria

66 09.08.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna Sarbu Elena

67 16.08.2022 Numirea publica de consilier, clasa l, grad profesional debutant Compartimentul
Registrul agricol /stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ulmu Judetul Calarasi

68 16.08.2022 Aprobarea indrumatorului si a programului de desfasurare a perioadei de stagiu pentru
functionarul public Neagu Alexandra Ana-Maria, consilier, clasa I grad profesional
debutant

69 2s.08.2022 Numirea doamnei Neagu Nicoleta, in func{ia public[ de conducere de secretar general al

Unitdlii Administrativ -Teritoriale - Comuna Ulmu, judetul Calarasi
70 26.08.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

77 05.09.2022 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei doamnei Dumitru Florina
CNP-.

72 06.09.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Ionescu lon, CNP-

73 06.09.2022 Incetarea contractului de munca al domnului Ciocea Gheorghe, asistent personal in
cadrul Primariei Comunei Ulmu
Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

09.09.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna Spanu Neaga

76 14.09.2022 Delegarea atributiilor de serviciu ale doamnei Neagu Nicoleta, avand functia de secretar

general al comunei Ulmu, pe perioada concediului de odihna de catre doamna Birjaru
Dumitra, avand functia de consilier superior in cadrul primariei comunei Ulmu

77 14.09.2022 Desemnarea d-lui Coman Gabriel, Viceprimarul comunei Ulmu, judelul Calarasi, care va
indeplini atribu!iile Primarului comunei ULnu, judejul Calarasi, pe durata concediului
deodihnE al acestuia

08.07.2022

VirIri de credite in cadrul bugetului local pe anul 2022

74 09.09.2022

75

I



78 29.09.2022 Rectificarea bugetului local pe antl 2022

79 30.09.2022 Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Berbec Stefan
iliul in localitatea Ulmu, sat Faurei, jud CalarasiBo an Cristian, cu domic

30.09.2022 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei domnului Juncu Niculae

8l 30.09.2022 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei domnului Nesoita Florea

82 30.09.2022

83 30.09.2022 Incetarea dreptului Ia suplimentul de energie al domnului Cristea loan, cu domiciliul in
Ulmu, localitatea Ulmu, udetul Calarasi

8.1 30.09.2022 Acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dlui Paduraru Constantin
Adrian, cu domiciliul in localitatea Ulmu, udetul Calarasi

85 30.09.2022 Acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dlui Berbec Stefan Bogdan
Cristian, cu domiciliul in localitatea Ulmu,sat Faurei, udetul Calarasi

86 30.09.2022 Acordarea dreptului la stimulentul educational pentru iamilia dlui Juncu Nicolae, cu
domiciliul in localitatea Ulmu, udetul Calarasi

87 30.09.2022 Angajarea doamnei Marin Tita Ana ca asistent personal pentru domnul Divan Alexandru.
ersoand incadratd in grad de handica grav

88 03.10.2022 Viriri de credite in cadrul bugetului local pe anul 2022

89 07.10.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

90 14.10.2022 Aprobarea Regulamentului propriu cuprinzAnd misurile metodologicc,
izatorice, termenele qi circula I executlvela roiectelor de dis ozi ii ale autoritdo

91 27.10.2022 lncetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru domnul Valciu Stefan

92 27.t0.2022 Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru doamna Bacanu Stanca

93 31.10.2022 lncetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Dumitru Gheorghe, cu domiciliul in
Ulmu, localitatea Ulmu, udetul Calarasi

94 31.t0.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social (VMC) dlui Niculae Ionut, cu domiciliul in Ulmu,
localitatea Ulmu, udetul Calarasi

95 04.11.2072. Convocarea Consiliului Local in sedinta extrordinara

96 11.1.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

97 17.1.2022 Constituirea comisiilor de inventariere a bunutilor aflate in administrarea Primariei
Ulmu si Consiliului Local Ulmu. udetul Calarasi

98 17 .11.2022 lncetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei Stoica Ana Maria Cristina.
cu domiciliul in localitatea Ulmu, judetul Calarasi

99 t7.1.2022 lncetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dlui Badea lonel , CNP ,cu
domiciliul in, localitatea Ulmu. udetul Calarasi

t00 17 .11 .2022 Incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Ionescu Ion, cu dorniciliul in localitatea
Ulmu, udetul Calarasi

l0l 21.11.2022 Modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Valcu Ileana, cu domiciliul in
Ulmu, localitatea Ulmu, udetul Calarasi
Acordarea dreptului la ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne, carbuni, combustibili

erioada noiembrie 2022- martie 2023lieri tru
t02 22.1.2022

80

Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna Matei Titina

I



103 23.1.202 Acordarea dreptului suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru luna
noiembrie 2022

104 23.t1.2022 Acordarea dreptului suplimentului electric pentru luna noiembrie 2022

Acordarea premiilor de excelenta pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul U.A.T. Ulmu, judetul Calarasi
Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

107 15.12.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru domnul Florea Teodor

r08 21.12.2022 Constituirea Comisiei imputernicite sd realizeze cercetarea disciplinard prealabili, in
cazul slvirgirii abaterilor disciplinare de citre personalul contractual din cadrul unit6[ii
administrativ teritoriale a comunei Ulmu

109 21.12.2022 Virare de credite in cadrul bugetului local pe anul 2022

110 22.12.2022 Rectificare buget local pe anul 2022

111 22.t2.2022 Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

lt2 29.12.2022 Incetarea contractului de munca al doamnei Palici Vasilica, asistent personal in cadrul
Primariei Comunei Ulmu

29.12.2022 lncetarea contractului de munca al doamnei Gavrilescu Dobrescu Alina Elena, asistent
personal in cadrul Primariei Comunei Ulmu

114 29.12.2022 Stabilirea indemnizaliei lunare a persoanelor cu handicap grav

115 29.12.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna Dobre Rodica

lt6 29.12.2022 Stabilirea salariului lunar brut al asistentilor personali

Nu au fost inregistrate in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind
proiectele de acte normative elaborate gi nici solicitiri pentru organizarea unei intilniri pentru

dezbaterea publice a acestora.

Av6nd in vedere situatia constatate $i prezentati cu privire la transparenla decizionalS inregistratd in
anul2022,la nivelul Primariei comunei Ulmu, jude(ul Cltdragi, formulim urmdtoarele precizdri:

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

b) nu au existat cazuri de recomandlri incluse in proiectele de acte normative gi in continutul
deciziilor luate;

c) toate cele l5 sedinle ale Consiliului Local al Comunei Ulmu, judelul Cnldraqi, au fost publice,

numai cE in cea mai mare parte a acestora nu s-a inregistrat prezenla cetelenilor comunei, exceptie ftcand
unele gedinle la care s-au analizat anumite probleme locale de interes public sau de interes individual;

105 0s.12.2022

106 08.t2.2022

113

d) Nu s-au organizat dezbateri publice, pe marginea ale proiectelor de acte normative elaborate,

intrucdt nu au existat solicitdri;

e) Consiliul local al comunei Ulmu nu a fost aclionat injustilie pentru nerespectarea prevederilor



Legii nr. 5212003;

f) La nivelul comunei Ulmu nu s-au inregistrat pdni in prezent, asocialii ale cetilenilor legal
constituite, iar cetdtenii nu au manifestat interes faJ[ de dreptul acestora de a se implica in procesul
decizional al autoritdlilor administraliei publice locale, conferit de Legea nr.5212003, prin solicitarea de
informaJii, formularea de propuneri, sugestii gi opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte
normative iniliate 9i aduse la cunogtinla publicn.

Datele centralizate din Raportul anual privind transparenla decizionall pe anul2022 sunt prevdzute in
anexa la prezentul raport.

Raportul anual privind transparenla decizional[ va fi fEcut public pe site-ul comunei, ulmucalarasi.ro,
prin afigare la sediul propriu intr-un spaliu accesibil publicului gi prin prezentare in gedin![ public6.

intocmit,
Secretarul general al Comunei Ulmu,

Nicoleta NEAGU
x

il'

{


