
ROMANIA
Judelul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COML]NEI ULMI

Raportul anual de activitate al consilierului Constantin Bogdan Nicusor
pentru anul202l

in temeiul art. 255 alin. (2) din OUG 5712019 privind codul Administrativ, imi revine obligalia
de a prezenta rapofiul anual de activitate.

Din data de 0l .01 ,2021 , , principiile mele in desf6qurarea activitdlii de consilier local s-au bazat

pe solulri de imbunltdlire a serviciilor, a transparentizdrii activitdlii prim[riei, de creqtere a

calitdlii vielii in comund gi de imbundtdlire a condiliilor in Ecoli.

Acliunile realizate in Consiliul Local al Comunei Ulmi sunt urm[toarele:

-depunere de proiecte,

-solicitdn de informdri gi sesiziri,
f

-dezbateri in qedinlele de Consiliu local.

Proiectele de hotdrAre din care fac parte, sunt urmdtoarele:

Proiect de hotlrAre :

b privind aprobarea execuliei bugetare pe secliunea de funclionare ;i secliunea de

dezvoltare ale bugetului local al comunei Ulmi , pe anul 2020

Y privind aprobarea plantLlui de actiune sau lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca pentru persoanele majore apte de mtLncd din familia beneficiard de

ajutor social.

D privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de dezvoltare si sectiunea de

functionare a bugetului Serviciului Local de Salubrizare Ulmi pe anul 2020

I privind aprobarea numarul de posturi pentru asistentii personali si persoanelor cu

handi.cap si numarul de indemnizatii de insotitor pe anul 2021 in comuna Ulmi

D privind alegerea presedintelui de sedinta

D privind aprobarea Regtlamentul de Organizare si Functionare a Consilittlui Local al
comunei Ulmi

PR)MARIA
C.n) ULM,-



privind stabilirea de mdsuri pentru eficientizarea activitdlii de inscriere a datelor in
registrul agricol, inclusiv pentru solulionarea situaliilor particulare identificate la
nivelul localitit1ii pe linia completdrii registrului agricol Si care nu sunl reglementate
prin norme

privind aprobarea contractului de asociere in participatiune intre Primaria comunei

Ulmi si SC LUKAS CLINIC SRL in vederea deschiderii unui cabinet de recoltare analiza

medicale

privind aprobarea bugetului local aL comunei Ulmi pe anul 202 I si programul anual de

investitii pe anul 202 I

privind revocarea hotararii consiliului local al comunei Ulmi nr.39 din 03.1 I .2020
privind constituirea comisiei de numarare a voturilor pe intreaga durata a mandatului
consiliului local

privind aprobaret derularii si finantarii in anul 202I a proieclului ,, Extindere retea

electrica si iluminat stradal pentru strada Garoafelor, strada Cocosu Rosu si strada

Soarelui din comuna Ulmi

D privind aprobarea proiectului controlul ,,Cainilorfara stapan"

) privind aprobarea deruldrii Si finanldrii in anul 2021 a proiectului "Deschiderea teren

sport Poenari" .

Y privind aprobarea actualizdrii Si modiJicdrii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investiyii "inJiin\are sistem distribulie gaze naturale in satele: tJlmi, Cdscioarele,

Drdgdneasca, Ghionea, Icoana, MoSteni, Poenari Si Trestieni"

Y privind aprobarea modificarii tarifelor si stabilirea tarifelor distincte pentru activitatea
de colectare separata, transport separat si depozitare separata a deseurilor , stabilirea
contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare pe raza UAT Ulmi, modificarea
regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare al comunei

uLmi , modificarea caietului de sarcini

Y privind aprobarea execuliei bugetare pe secliunea de Junclionor" Si ,"")n"o d"
dezvoltare ale bugetului local al comunei tJlmi tn trimestrul I pe anul 2021



D privind analiza cererii de inchiriere initiata de dna Nedelcu Simona Florentina
administrator al firmei SC Delwe Dental Care SRL

Y privind indexarea impozitelor Si taxelor locale pe baza ratei inflatiei aplicate din anul
202 2

Y privind insusirea deciziei nr.2/2021 emisa de Camera de Conturi Giurgiu ca urmqre a

auditului financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale UAT comuna Ulmi

Y privind introducerea in domeniul privat al comunei Ulmi a unui teren intravilan in
suprafata de 755 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Ulmi judetul Giurgiu

Y privind alegerea presedintelui de sedinta

D privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 19/2020 procedura de acordare a

facilita1ilor fiscafu pentru persoanele fizice si juridice care inregistreaza obligatii cle

plata catre bugetul local al comunei ttlmi judetul Giurgiu

b privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmi

D privind aprobarea cofinan\drii, a conlractului pentru finantarea retelei electrice de

distributie de interes public ;i mandatarea primarului comunei Ulmi pentru semnarea

documentelor aferente realizdrii obiectivului de investili i ,,Extinderea retelei electrice de

distribulie a energiei electrice de interes public de joasa tensiune'din comuna Ulmi str.

Tiner e tului j ud e tul G iur giu

D privind aprobarea unui schimb de terenuri

D privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de

demoltare ale bugetului local al comunei Ulmi pe trimestrul II pe anul 2021

D privind revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de

specialitale al Primaruh.ti comunei Ulmi

D privind aprobarea unor sunte de bani in veclerea plalii unor drepturi st)Utir" prrn
ho t ar ari j u d e c a t o re s ti



privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmi

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor Scolare Si al numdrului de beneficiari,
pentru elevii din invdldmdntul preuniversitar de stat din comuna Ulmi anul Scolar 2020-

202l

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, rectificarea bugetului local
si modificarea listei obiectivelor de investitii

privind stabilirea situaliilor deosebite Ei procedura de acordare a ajutoarelor de urgenld

din bugetul local

privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru inchiriere prin licitatie publica

imobil teren in suprafata de 102 mp si locuinta tip cladire in suprafata de 31,92 mp

) privind alegerea presedintelui de sedinta

privind aprobarea Regulantentului de organizare $i.funclionare a compartimentului de

asistenld sociald al comunei Ulmi

privind insusirea Deciziei nr.l4 din i0.08.2021 emisa de Camera de Conturi a Romaniei

-Directia de control al achizitiilor publice

t
privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al comunei Ulmi in Consiliile de

Administralie ale unitd\ilor de invdldmdnt preuniversitar de stat din comuna Ulmi pentru
anul Scolar 202 1-2022

privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de

dezvoltare ale bugetului local al comunei Ulmi si Serviciului Local de salubrizare al
comunei Ulmi pe trimestrul III pe anul 2021

D privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmi si modificarea listei de investitii

Y privind aprobarea cererii de .finanlare ;i a devizului general estimativ, pdntru obiectivul
de investilii ,, Modernizarea drumuri de interes local in comuna Ulmi judetul Giurgiu ",

prin Programul Nalional de Investilii ,,Anghel Saligny"



D privind aprobarea cererii de.finanlare si a d.evizului general estimativ, pentru obiectivul
de investilii ,,Retea de canalizare si statie de epurare in comuna ulmi judetul Giurgiu ,',

prin Programul Nalional de Investilii ,,Anghet Saligny',

) privind modificarea ;i completarea organigramei, a statului de funclii, de la nivelul
comunei ULMI, ca institulie publicd locald

D privind aprobarea contractdrii unei finanldri rambursabile interne in valoare de
4.000.000,00 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local

D privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul
2022

b privind rectificarea bugetului local al comunei ulmi si modificarea listei de investitii

) privind utilizarecrsumei de 420.000 lei din suma de 505.746 lei reprezentand excedentul
bugetului local al comunei {Jlmi rezultat la sfdrSitul exercitiul financiar 2020 ca sursd de
finanyare a sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Lrlmi pe anul 2021

D privind decontarea cheltuielilor de transport aferente cadrelor didactice si a
personalului didactic auxiliar care isi desfasoara activitatea in Scoala Gimnaziala nr.l
Poenari si scoala Gimnaziala Nicolae Lahovary Trestieni pe lunile decembrie 2020,
ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie si iulie 202j 

.

D privind aprobarea cuantumului lunar al burselor ;colare ;i al numdrului de beneficiari,
pentru elevii din invdydmdntul preuniversitar de stat din comuna (Jlmi anul scolar 2021-
202 2 semestrul I

D privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru achizitia darurilor de craciun pentru copiii
din unitatile de invatamant de pe raza LIAT comuna Ulmi

D privind aprobarea planului de mdsuri pentru pet'ioada sezonului rece 2021 - 2022

) privind alegerea presedintelui de sedinta

7

/



Y privind utilizarea excedentului bugetar al anilor anteriori in suma de 759'000 leica

sursd de finan9a'" o tug"'iilui io;ol pe anul 2021 si modificarea listei de investitii

Y privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmi

Y privind scoaterea din evidentele Jisca.l' ",* lY::.',:'.-"::unei 
Ulmi a unor sume

rep rezentand amenzi contraventio nale ale debitorilor decedati

nri.vincl or1anizdril releLei Scolare a unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat la

'r,,ri"nt ,ol*urri l-)LMI pentru onul 21122-2t'23

privind rectificarea bugetuLui local al comunei (Jlmi si suplimentarea listei de investitii

privind aprobarea execulici bugerure pe secliunea de func.lionare Si sec!iunea de

dezvoltore ale bugetului tocat it cominei' in trimestrul lV' )02l

t

D privinc) modificarea HotdrCtri Consiliului Local al comunei Ulmi nr' 36/2021

Activitatea in cadrul comisiilor de specialitate

Sunt presedinte in comisia de specialitate numarul I 'Economic' $i membru

in comisia de specialitate num6rul 3' invildmAnt Pentru realizare rapoarteior

com'isici, mi-am indeplinit atributiile conform OUG 5'712019' '

Activitatea in decursul anului 2021

Cereri dePuse:

I privind tqtrobarea tleruktrii si finanlarii in anul 2021

electrica 
"ti 

ilLtmindt slra(lal pentru strado GaroaJbbr'

Soarelui tlin t:ontunt Ulmi

pri:'int) ussrttbarea prrtiet:lttlui t:ottlrttlul "Cuitilor jhrtt sldpun"

privin.cl altroL'tarett r!erultirii ;i finLtn(arii in anul )02 i a proiectuLui

sport Poenuri"

a proietrului 'Extimlet 
e rele.u

stratlu Cocotu Rostt si slrodo

"Deschiderea teren



Dri.gdneasta, Ghionca, Icoana, Mo.steni, poenar.i si Trestieni,,

7 solicitarea cutre scoula Trc,sticni a rnrmamrtri tre hLtrs'e ne(.:e,su.t.e r)enrru atrur ,scr.t,rar
2020-202 t

Consilier local
Constantin Bogdan Nicusor

f


