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RAPORTUL PRIMARULUI

PzuVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A
COMUNEI ULMU LA SFARSITUL ANULUI 2O2O

conformitate cu prevederile art.l55 alin'(3), lit'"a" din
ordonanta de Urgenta nr. 5112019 privind codul administrativ, va
prezint Raportul cu privire la starea economic-sociala si de mediu a
comunei Ulmu, judetul Calarasi, raport care constituie momentul
bilantului, ce se iefera la capacitatea efectiva a administratiei publice
locale de a gestiona si rezolva in nume propriu si cu responsabilitatea

In

treburilor pulli". si patrimoniul localitatii in interesul comunitatii locale,
pe principiile autonomiei locale.
Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2020
ale compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate a
primarului, evidentiind cu precadere obiectivele de activitate specifica,
modul de atingere a acestoi obiective, respectiv ducerea la indeplinire a
hotararilor consiliului local si a dispozitiilor emise de primar'
In anul 2020 au avut 10c un numar de 14 sedinte ale consiliului
Local Ulmu. In cadrul acestor sedinte au fost adoptate un numar de 36
hotarari cu caracter normativ si individual.

TotinaceastaperioadaaufostemisedecatrePrimarulcomunei
Ulmu un numar de l l l dispozitii vizand asistenta 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 36 de hotarari adoptate de catre Consiliul Local Ulmu
precum si cele 111 de dispozitii emise de primar au fost inregistrate in
iegistre speciale si inaintate lnstitutiei Prefectului-Judetul Calarasi,
pentru exercitarea controlului de legalitate precum si directiilor,
serviciilor, compafiimentelor institutiilor abilitate cu ducere la
indeplinire. Toate hotararile adoptate si dispozitiile emise au primit
avizul de legalitate.

FINANTE:
Bugetul local initial al comunei pe anul 2020 a fost adoptat prin
Hotararei Consiliului Local nr. 8 din20.02.2020 in suma totala de 2925
mii lei lapafiea de venituri si2925 mii lei laparlea de cheltuieli din care
SectiuneJFunctionare 2475 mii lei si Sectiunea Dezvoltare 450 mii lei.
In cursul anului 2020 Bugetul local a fost rectificat atat prin plan
suplimentar de venituri cat si prin sume primite din cote si sume
defalcate din Taxa pe valoarea adaugata ajungand la sfarsitul anului
6876 mii lei din care s-au realizat 5061 mii lei.
cheltuielile Bugetului local aferent Executiei bugetare pe anul
2020 aufost in suma de 5074 mir lei din care Sectiunea functionare 2323
mii lei si Sectiunea dezvoltare 2751 miilei.
cradul de colectare al veniturilor proprii (incasari) cuprinse in
bugetul local este realizat in proporlie de 82,53o/o
Serviciul de lmpozite si Taxe Locale a urmarit si incasat impozite
de la persoan e frzice ii 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 82,53oh din numarul total
de 2308 contribuabili, persoane fizice impuse ramanand restante fata de

bugetul local un numar de 797 persoane cu suma de 460.7251ei, iar
persoanele juridice din numarul total de 72 contribuabili, restantieri au
fost 4 I cu suma de 269 .336 lei, total neincasat .
Suma neincasata de la persoane fizice este de 460.725 lei si se
compune din:
48.567 lei;
impozit pe cladiri '.
- impozite mijloace de transport: 33.025 lei;'
161.843 lei;
- impozit teren intravilan :
- impozit teren extravilan 26.908 lei;
1 90.3821ei
- amenzi:
Suma neincasata de la persoane juridice este de 269.336lei si se
compune din:

- impozit pe cladiri
- impozite mijloace de transport:
- impozit teren intravilan
- impozit teren extravilan
- concesiuni
:

:

:

:

-

57.634lei;
32.575lei
5.122lei;
8.213 lei
165.792 lei

Prin activitatea biroului s-au efectuat:
51 inscrieri de mijloace de transport;
5 radieri mijloace de transPort;
3 modificari la mijloace de transport;
pozitii fiscale cu borderou de debite total 1034, din care:
cladiri persoane frzice3;,
cladiri persoane juridice 0;
teren extravilan 18;
teren intravilan 11;
vehicole 18;
Paza984.
141 pozitii fiscale la care s-au operat borderouri de scadere;
4 virari de plati intre diferite surse;
Pentru activitatea de executare silita s-au intocmit:

35 confirmari debite(amenzi)
190 instintari de plata;

l65somatii;
Certificate fiscale 300;

PROIECTE:
In anul 2020 s-a aflat in derulare proiectul privind "Modernizare
drumuri locale in satele Zimbru, Faurei, Chirnogi si Ulmu, in comuna
Ulmu, judetul Calarasi ", cu valoare de 5.616.899,96 lei , avand o
1.

lungime toatala de 5518 m.

2. In anul 2020 s-au demarat lucrarile la obiectivul de investitie
"Extindere Scoala Gimnaziala nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare, sat Ulmu,
comuna Ulmu, judetul Calarasi", cu o valoare de 655.291 .57 lei, se afla

infazade executie.

3. A fost intocmit Studiu de Fezabiliate pentru obiectivul de
investitie " Modernizare stazi in comuna Ulmu, judetul Calarasi, cu o
valoare totala de 12.325.13.96 mii lei, avand o lungime de 9'883 m. care
a fost aprobat prin Ordin de Ministru, fiind depus la CNI.

4. A fost realizar Studiul de Fezabilitate privind obiectivul

de

Construire Complex Sportiv, sat Ulmu, comna Ulmu, T72ll,
P 5l4,judetul Calarasi", cu o valoare de 5.183'169.93 lei, care a fost
aprobat prin Ordin de Ministru, fiind depus la CNI.

investitii

"

5. A fost depusa solicitarea de finantare in cadrul CNI pentru
obiectivul " Reabilitare, modemizare, consolidare si dotare camin
cultural sat Ulmu, comuna Ulmu, judetul Calarasi" care a fost aprobat
prin Ordin de Ministru, urmand a fi demarate lucrarile pentru Studiul de
Fezabilitate.

SECRETARIAI, STARE CIVILA SI RELATII CU PUBLICUL
Pe parcursul anului 2020 Primaria Comunei Umu a functionat pe
principiul transparentei si deschiderii totale, accesul publicului fiind

peronalul de conducere. Obiectivul principal al
compartimentului relatii cu publicul a fost aplicarea reglementarilor
legale din acest domeniu, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr.
54412001 privind liberal acces la informatiile de interes public si a

nelimitat

la

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 54412001 privind liberal
acces la informatiile de interes public, precum si aplicarea prevederilor
Legii nr. 52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia
publica .
Pe parcursul anului 2020, principalele activitati ale compartimentului
de stare civila au constat in :
- Celebrari casatorii ,transcrieri casatorii 1
- Inregistrare tardiva - Inregistrari decese 27
- Certificate de nastere la cerere 9
- Transcrieri certificate de nastere - Certificate de casatorie eliberate 13
- Certificate de deces la cerere 15
- S-au prelucrat un numar de 78 mentiuni din care 70 primite si 8
proprii
- S-au eliberat un numar de 0 livrete de familie
- Acte inregistrate in registrul general de intrare iesire la starea civila
206

-

Compartimentul secretariat- administrative si relatii cu publicul a
emis in anul 2020 urmatoarele acte administrative :
Acte inregistrate in registrul general de intrare -iesire 4855;
Adeverinte eliberate 1893;

COMPARTIMENTUL URBANI SM SI AMENJARE,A
TERITORIULUI, CONTROL SI DICIPLINA IN CONSTRUCTII SI
FOND FLTNCIAR

Autorizatii de construire eliberate 5
Autorizatii de demolare eliberate 0
- Certificate de urbanism 9

-

PROTECTIE SOCIALA, AUTORITAIE TUTELARA
Asistentul social din cadrul compartimentului Asistenta sociala, in anul
2020 si-a desfasurat activitatea conform atributiilor prevazute in fisa
postului.
Referitor la ajutoarele sociale acordate in baza Legii nr. 41612001
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 l1
Numarul dosarelor de alocatie de stat 3
Numar alocatii de sustinere afamiliei2T
Numar dosare ajutor incalzire 16
Numar dosare indemnizatii de insotitor 31
Numar dosare aistenti personali l3
Indemnizatii pentru cresterea copilului 1

SERVICIULVOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
Servicul voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Ulmu, in anul
2020 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 01 .01.2020-3 1 .12.2020, pe teritoriul comunei Ulmu au
evenimente negative, acesta fiind incendiu de
avut loc un total
vegetatie la care SVSU Ulmu a asigurat prima interventie,
S-au completat fisele de instructaj pentru situatii de urgent pentru
fiecare salariat si s-a facut instructajul periodic.

-

-

4

SANTAIE
In comuna Ulmu functiofleaza, un cabinet medical individual cu un
medic care se deplaseaza in ztua de miercuri a frecarei 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 108
elevi .

Transportul elevilor din satele Zimbtu

si Faurei se face cu

microbus inchiriat, deoarece nu avem manager de transport.

AGRICULTURA SI DEZVOUTARE RURALA

In anul 2020 baza de date in programul electronic de evidenta
agricola si registrele agricole s-au completat un numar de 1866 pozitii
Situatia terenului se prezinta astfel:
teren arabil 5555 ha
pasune naturala l70ha

-

-

.

vii 62ha
Alte suprafete 2.95ha
In ceia ce priveste efectivele de animale la nivelul comunei situatia
se

prezinta astfel :
bovine 3l
cabalin 15
ovine 2500
caprine 200
s-au eliberat 5 atestate producator si 5 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 vanant, respectiv
incheierea unui contract de prestari servicii (ecarisare) cu SC ECO
NEUTRALIZARE GRINDAS SRL , conform contractului nr. 23022 din
13.05.2020 valabil de la data de 13.05.2021. Mentionezfaptul ca in anul
2020 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 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 .

PRIMAR,
CANTARAGIU NELU

