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RAPORT DE ACTIVITATE,

pentru anul202l

COSTACFIE IULIAN-PETRI$OR

primar al comunei UlieEti

Raportul primarului reprezinta o obligafie legalS, dar este totodatd o datorie

morald, reqpectiv aceea de a aduce la cunogtinla cetdfenilor comunei activitatea

desflquratd de administrafia publicd local6 pe parcursul anului.

Astfel, cu recunoqtinld pentru tot ce am reugit sd facem pentru comuna noastrS in

2021, vd aduc la cunoEtin{E urmdtoarele: /

ATRIBUT IILE PRIMARULT]I

Potrivit Codului administrarrq primarul indepline,ste urmdtoarele categorii principale de

atribu[ii:

a) atribulii exercitate tn calitate de reprezentant al statului, tn condiyiile legii,

b) atribu1ii referitoare la relatia cu consiliul local,

c) atribul ii referitoare la bugetul local al unitdyii administrativ- teritoriale,

d) atribulii privind serviciile publice asigurate cetdyenilor, de interes local;

e) alte atribulii stabilite prin lege.

in exercitarea atribuliilor prevdzute la aliniatul de mai sus, primarul:

a)prezintd consiliului local, tn primul trimestru al anului, un raport anual

privind starea economicd, sociald p i de mediu a unitdlii administrativ-

teritoriale, cere se publicd pe pagina de internet a unitdlii administrativieritoriale

tn condiliile legii;

b) participd la S edinlele consiliului local .p i dispune mdsurile necesare pentru

pregdtirea Si desd$urarea tn bune condilii a acestora;
1

c) prezintd, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte ;i informdri;



d) elaboreazd, in urma consultdrilor publice, proiectele de strategii privind
starea economicd, sociald ;i de mediu a unitdlii administrativ-teritoriale, le
publicd pe site-ul unitdlii administrativ- teritoriale Si le supune aprobdrii
consiliului local.

e) exercitd funclia de ordonator principal de credite;

fl intocmeSte proiectul bugetului unitdlii administrativ-teritoriale ;i contul
tncheiere a exerciliului bugetar Si le supune spre qprobare consiliului local,
condiliile ;i la termenele prevdzute de lege;

g)prezintd'consiliului local informdri periodice privind execulia bugetard, in

condiyiile legii; \

h)verificd, prin compartimentele de specialitate, corecta tnlegistrare fiscald a

contrib.uabililor la organul fiscal teritorial.

i) coordoneazd realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii
publice ;i de utilitate publicd de interes local;

j) ia mdsuri pentru prevenirea Si, dupd caz, gestionqrea situaliilor de urgentd,

k) ia mdsuri pentru organizarea executdrii Si executarea in concret a activitdlilor din
domeniile prevdzute la art. 129 alin. (6) i (7),

l) ia mdsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenlei statistice, inspecliei pi

controlului furnizdrii serviciilor publice de interes local prevdzute la art. I29 alin.
(6) i (7), precum ,si a bunurilor din patrimoniul public Si privat al unitdlii
adm in i s tr at iv - t er i t or i a I e.

m) numeSte, sanclioneazd ,pi dispune suspendarea, modificarea ,si tncetarea

raporturilor de serviciu sau, dupd caz, a raporturilor de muncd, in condiliile
legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate;

n) asigurd elaborarea planurilor urbanistice prevdzute de lege, le supune aprobdrii
consiliului local Si aclioneazd pentru respectareo prevederilor acestora;

o)emite avizele, acordurile Si autorizaliile date tn competenla sa prin loge Si alte
acte normative, ulterior verificdrii Si certificdrii de cdtre compartimentele de

specialitate din punctul de vedere al regularitdfii, legalitdyii Si de tndeplinire a

cerinlelor tehnice;

p) asigurd reolizarea lucrdrilor qi ia mdsurile necesqre conformdrii cu

prevederile angajamentelor asumate tn procesul de integrare europeand tn

de

in



domeniul protecliei mediului Si gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate
cetdlenilor

Primarul desemneazd func\ionarii publtci anume tmputernicili sd ducd la
indeplinire obligayiile privind comunicarea citaliilor Si a altar acte de procedurd, in
condiliile Legii nr. 135/2010, cu modificdrile Si completdrile ullerioare.

Pentru exercitarea corespunzdtoore a atribuliilor sale, primarul colaboreazd cu
serviciile publice deconcentrate ale minfsterelor gi ale celorlalte orgqne de
specialitote ale administraliei publice centrale, precum gi eu autoritdlile
administraliei publice locale qi judelene.

a

ACTrVrrAp nnsrAgunarE iN ANUL 2021

In 2021, provocdrile n-au fost pufine, dar perseverenla a dat rezultate. Prin
urmare, md bucur sd afirm cd in 2021s-a reuEit continuarea inv6stiliilor inifiate tn
anul anterior, precum qi demararea de noi investilii pentru comunitate.

Analiz6nd cu obiectivitate activitatea mea, care reprezintd parte integrantd din
activitatea desfirEuratd de administra{ia publicd locald in anul 2021, putem afrrma
cd obiectivele propuse au lost indeplinite, fie sunt in derulare qi urmeaza sd fie
indeplinite.

Activitatea desfrquratd in 2021cuprinde urmdtoarele acfiuni qi proiecte:

DISPOZITII EMISE

Am emis un numdr de 237 de dispozilii, in vederea coordondrii qi sprijinirii
activitdfilor desfr;urate de administralia publicd locald

PROIECTE DE HOTARARI INITIATE

Am participat la qedinfele de Consiliu Local qi la qedinlele comisiilor de specialitate,

qedin{e in cadrul cdrora am promovat Ei suslinut mai multe proiecte de hotdrdre,

dintre care amintesc:

o Proiect de hot6rdre privind aprobarea rectific6rii bugetului local pe anul 2021

realizata prin Dispozitiile nr. 229108.12.2021 si 234120.11.2021 emise de primarul

comunei Uliesti.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea retelei scolare in comuna Uliesti judetul

Dambovita pentru anul scolar 2022 - 2023.



o Proiect de hotdrdre privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea concesionarii,

a terenului extravilan neproductiv in suprafala de 19.360 mp situat in satul Olteni comuna

Uliesti pentru instalarea unei statii de sortare a agregatelor minerale.

o Proiect de hotdrAre privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea concesionarii,

a terenului extravilan neproductiv in suprafala de 65.441,00 mp situat in satul Olteni

comuna Uliesti pentru instalarea unei statii de sortare a agregatelor minerale.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea cotiza{iei UAT Comuna Uliesti datorata

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat al Deseurilor in judetul

Dambovita" pentru anul 2022.

o Proiect de hotardre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie

speciala de salubrizare pentru anul 2022.

o Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de

persoanele frzice si.iuridice din comuna Uliesti in anul 2022. /

o Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectificarii bugetului local in luna decembrie

202t.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificarii bugetului local in luna noiembrie

2021.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea capacitatii de cazare a Caminului pentru

persoane varstnice Uliesti si a spatiului de cazare pentru beneficiarii caminului.

o Proiect de hot6r6re privind aprobarea proiectului retelei scolare in comuna Uliesti
judetul Dambovit'a pentru anul scolar 2022 - 2023.

o Proiect de hotdr6re privind aprobarea criteriilor, cuantumului si numarului de

burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Uliesti in
semestrul I anul scolar 2021 - 2022.

o Proiect de hotdr6re renuntarea la calitatea de membru asociat a comunei Uliesti

prin Consiliul Local Llliesti in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "GAESTI".

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea actualizarii veniturilor pentru anii 201912020

prin indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general

estimativ pentru depunere la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administraliei a

proiectului privind obiectivul "Asfaltare drum de interes local DC 77 in comuna Uliesti
judetul Dambovital'.



o Proiect de hotSrdre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general

estimativ pentru depunere la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administra{iei a

proiectului privind obiectivul "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in
comuna Uliesti judetul Dambovita".

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general

estimativ pentru depunere la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administraliei a

proiectului privind obiectivul "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna

Uliesti judetul Dambovita".

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general

estimativ pentru'depunere la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administra{iei a

proiectului privind obiectivul "Infiintare retea de alimentare cu apa in comuna Uliesti
judetul Dambovita".

o Proiect de hotir6re privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vdderea concesionarii,

a spatiului ih suprafala de 27 mp situat in incinta dispensarului uman Uliesti cu destinafia

de farmacie.

o Proiect de hotdr6re privind vanzarea directa, prin exercitarea dreptului de

preemtiune, a terenului intravilan proprietatea privata a comunei Uliesti, in suprafa{a de

2001 ffip, inscris in CF nr. 71945 comuna Uliesti, avand nr. cadastral 71945 catre

proprietarul constructiilor edificate pe acest teren - Iordache Ion.

o Proiect de hotdrAre privind aprobarea costului mediu lunar / beneficiar si a

contributiei lunare de intretinere stabilite pentru benefrciarii Caminului pentru persoane

varstnice comuna Uliesti, satul Stavropolia judetul Dambovita pentru anul202l.

o Proiect de hotir6re privind aprobarea incheierii exercifiului bugetar pe trimestrul

III al anului 2021.

o Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectificarii bugetului local in luna octombrie

2021.

o Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Uliesti

in Consiliul de Administrafie al Scolii Gimnaziale Uliesti judetul Dambovita pentru anul

scolar 2021 - 2022.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificarii bugetului local in luna

Septembr\e 2021.

o Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Uliesti

in Consiliul de Administralie al Scolii Gimnaziale Uliestijudetul Dambovita pentru anul

scolar 2021 - 2022.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea suportarii, din bugetul local, a costului de

intretinere in Caminul pentru persoane varstnice Uliesti pentru Anghel Maria si Vilcu

Aurel.



o Proiect de hotdrdre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei

Uliesti, judetul Dambovita pentru perioada 2021 - 2027.

r Proiect de hotdrdre privind aprobarea incheierii exerciliului bugetar pe trimestrul II

al anului 2021.

o Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de Organizare si

Functionare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Uliesti judetul

Dambovita.

o Proiect de hotdrdre privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru

autoturismul dirr dotarea primariei Uliesti.

o Proiect de hotar6re privind preluarea contractualui de concesiune a terenului in

suprafafa de 2001 mp aferent constructiilor situate in comuna Uliesti, satul Ragu str.

Principala nr.263 judetul Dambovita. /

o Proiect de hotlrAre privind desemnarea unui consilier local consilier responsabil

cu afacerile europene care sa reprezinte comunitatea la Conferinta privind viitorul

EUropel.

o Proiect de hotdr6re privind alegerea viceprimarului Unitatii Administrativ

Teritoriale Comuna Uliesti judetul Dambovita.

o Proiect de hotdrdre privind modificarea anexei la H.C.L. 57130.10.2019 privind

aprobarea reorganizdrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgen!6 al comunei

Uliesti.

o Proiect de hot6rdre privind aprobarea criteriilor, cuantumului si numarului de

burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Uliesti in

semestrul II anul scolar 2020 - 2021.

o Proiect de hotardre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

la nivelul comunei Uliesti pe anul 2021.

o Proiect de hot6rdre privind aprobarea achizitionarii unui autoturism nou in

patrimoniul comunei Uliesti pentru deservirea primariei Uliesti.

o Proiect de hot6r6re privind stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de

inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al UAT comuna

Uliesti.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar

pentru anul 2020.,



o Proiect de hotardre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar

pentru trimestrul I al anului 2021.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieqti pentru

anul 2021.

o Proiect de hotdrdre privind nominalizarea reprezentanfilor Consiliului Local al

comunei ULIE$TI in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei UlieEti.

o Proiect dg hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a serviciului social cu cazare CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ULIESTI

si a organigramei + REGULAMENT.

o Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii in anul2021 frin licitatie publica

a suprafetei de 66,62 ha pajisti proprietatea publica a UAT Comuna Uliesti judetul

Dambovita.

o Proiect de hotdr6re privind reorganizarea Comisiei economice, buget - finante,

administrarea domeniului public si privat, agricultura , amenajarea teritoriului si

urbanism, realizarea lucrarilor publice din cadrul Consiliului Local Uliesti.

o Proiect de hotdrdre privind neasumarea, de catre Consiliul Local Uliesti, a

responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor -

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului

pentru scoli.

Proiect de hotdrAre privind aprobarea realizarii investiliei "Reabilitare,

Modernizare, Dotare si Extindere Sediu Primarie in sat Uliesti, nr.225, Comuna Uliesti,

judetul Dambovita" si a studiilor specifice investitiei.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea relizarii investi{iei "Extindere, Reabilitare si

Modernizare Scoala cu clasele I-VIII Croitori in Comuna Uliesti, judetul Dambovita" si a

studiilor specifice investiliei.

Proiect de hotar6re privind aprobar ea realizarii investiliei "Reabil itare,

Modernizare, Dotare si Extindere Sediu Primarie in sat Uliesti, nr,225, Comuna Uliesti,

judetul Dambovita" si a studiilor specifice investitiei.

privind aprobarea realizdrii investiliei "Infiintare Retea de Alimentare cu Apa potabila in

comuna Uliestijudetul Dambovita si a studiilor specifice investiliei".

Proiect de hotdrdre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.

49128.12.2020 privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Uliesti in Consiliul

de Administrafie al Scolii Gimnaziale Uliesti.



Proiect de hotirdre privind stabilirea domeniilor si a locurilor in care

contravenienlii, persoane frzice, vor presta activitSli in folosul comunitdtii.

Proiect de hotirAre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local

pentru reparlizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr.4161200l din comuna UlieSti

pentru anul2021 * Anexa.

Proiect de hot[rdre privind aprobarea cotizaliei comunei Uliesti la ASOCIATIA
DE DEZV OLTARE INTERCOMLINITARA'' MANAGEMENT INTEGRAT AL
DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA" pe anul 2021.

Proiect de hotdr6re privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie

speciald de salufiri zare pentru anul 2021.

Proiect de hotdr6re privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de

dezvoltare din excedentul anilor precedenti.

PRINCIPALELE ACTILNI DE INTERES PUBLIC REALIZATE IN 2O2I

Am fbcut paEi importanfi in digitalizarea serviciilor administrative din cadrul

Primdriei.

Astfel dupd ce am inscris Primdrfa Comunei Uliegti in platforma pentru pl6!i

electronice lnfoPay, https://www.infopay.rol, pentru ca impozitele, taxele locale q i

amenz\le sd poatd fi pldtite inclusiv online, am continuat cu integrarea in activitatea

Primdriei gi a Consiliului Local, platforma pentru registraturd online Regista, prin

intermediul cireia pot fi solicitate qi oblinute diverse documente, pot fi inregistrate

sesizdri.

Am instalat punct WiFi cu acces gratuit, in Uliegti, in zona parcului din fala

Primdriei, in zona parcurilor de joac6, pentru a facilita c6t mai multor persoane

accesul la Internet.

UTILITATI PUBLICE

Am demarat studiile qi documentaliile pentru dezvoltarea retelei de alimentare

cu gaze naturale, pentru a asigura acces la re{eaua de gaze in fiecare sat.

Am continuat demersurile pentru re{eaua de alimentare cu apd Ei re[eaua de

canalizare. Mai e mult de lucru, dar obiectivul e ca fiecare stradd din comund sd

beneficieze de conditii civilizate de trai.



Am depus eforturi pentru accesarea finan1drii necesare pentru modernizarea

infrastructurii de iluminat public stradal, cu bani europeni, prin programul pentru

creqterea eficienfei energetice q i gestionarea inteligentS a energiei in
infrastructura de i luminat.

INFRASTRUCTURE RUTIER,{ & PIETONALA

Am derulat acfiuni de asfaltare a drumurilor din comuna noastr6, pentru a
asigura condilii de viald cdt mai bune posibil cetdfenilor.

Cea mai mare realizare, din punctul acesta de vedere, a fost construirea, de la

zero, a podului peste rAul Neajlov. Prin aceasta, am asigurat legdtura dintre satele

Croitori qi Hanu lui Pal6 cu DN 61. Fdrd acest pod, cetdlenii din cele doud sate ar

fi tr5it in condilii greu de imaginat.

EDUCATIE & CULTURA

Am insistat pentru sprijin qi am oblinut de la Ministerul Culturii &
Cultelor, cdt qi de la Consiliul Jude(ean, fonduri menite si sprijine continuarea

lucrSrilor de restaurare a bisericilor cu statut de monument istoric din comuna

noastr6, in completarea fondurilor alocate din bugetul local. Amintesc faptul cd

fiecare parohie din comund a beneficiat de sprijin de la bugetul local.

Am susfinut echipa de fotbal a comunei, asigur6nd resurselor minime necesare

pentru funclionare in anul competilional curent qi am modernizatbaza sportivi din

satul Jugureni. Pentru cd ar fi pdcat d6 nu incurajdm educalia sportivd, performanfa in

sport qi nu in ultimut rdnd sdndtatea prin miqcare.

Am pornit demersurile necesare (proiectare qi oblinere avize) pentru

construirea de parcuri de joacd pentru copii. Anul viitor, incepem amenajarea

acestora. Obiectivul: mdcar c6te un parc de joacd in fiecare sat din comun6.

Principala realizare rdm6ne reabilitarea majord a grSdinilelor din toate cele

cinci sate. S-au frcut mari eforturi pentru amenajarea si dotarea acestora, pentru

sigutanla qi confortul copiilor din comun6.



GosPoDAruns puet-tcA

Am coordonat lucrdrile realizate in comund pentru intrelinerea domeniului public.

Am desfdEurat acfiuni de ecologizare in mai multe zone din comun6, pentru a

combate fenomenul de;eurilor abandonate in naturd de cei certafi cu bunul simf .

Pentru cd dincolo de eforturile de educare, r[mdne intre timp nevoia de a ne

ingriji conluna.

Am derulat acfiuni privind conqtientizarea populaliei fald de importanfa

colectirii selective corecte q i am insistat citre societatea prestatoare pentru o mai

bund activitate la nivelul comunei. Ne tinem de ei, pentru cd e lo;, de mai bine.

Am frcut in mod constant vizite in teren, pentru a verifica diverse sesiziri E i

pentru a menline dialogul cu cetdlenii inclusiv online. Pentru ca administralia

publicS trebuie sd facd echipd cu cetdfenii q i sd colaboreze indeaproape.

Am efectuat ac{iuni de toaletare a copacilor de pe domeniul public. S-a ac ionat

in principal pentru indepdrtarea ramurilor cu probleme , care altfel ar fi riscat sd

pund in pericol siguranla cetSfenilor, a maqinilor sau a re{elei de cabluri.

ALTE INITIATIVE & INVESTITII DEMARATE

Am demarat reactu alizareaPlanului Urbanistic General al Comunei Ulieqti,

absolut necesar pentru o dezvoltare corectS a comunitatii.

Am elaborat Strategia de Dezvoltare Localb a comunei noastre, pentru perioada

2O2l - 2027. Strategia ne \ra fi util6 in accesarea de fonduri guvernamentale q i

europene, intruc6t va confirma fundamentarea corectd a necesitdlilor de investifii

pentru care se solicitd finanlare.

Am avut periodic int6lniri de lucru cu reprezentanfi instituliilor publice

municipale, judelene qi guvernamentale, pentru a sprijini sau a urgenta

implementarea proiectelor pe care le deruldm.

M-am implicat in demararea E i implementarea proiectelor derulate cu fonduri

europene, in depunerea E i oblinerea avizelor aferente de la instituliile statului.

Am fost activ pe tot parcursul anului, prin anunfuri, consultdri publice q i



intAlniri cu cet6{enii, pe teren sau la sediul Primdriei, cu informdri legate de

activitatea administrafiei publice locale E i demersurile realizate pentru

solufionarea problemelor din comunitate.

in tot cursul anului, in fiecare zi, principalele probleme discutate cu cetdlenii au

fost: probleme legate de fondul funciar, intrefinerea qi extinderea relelelor de

utiliteti publice, amenajarea q i intre{inerea infrastructurii rutiere, curSlenia in

spaliul public. Eu nu am program de audienle. CetSlenii comunei nu au de ce sa

aqtepte un program de audienfe pentru a-Ei face auzite problemele. Pentru cd

problemele fiecSrui cetd[ean sunt impoftante, iar administra]ia publicd trebuie sd

vind in sprijinul tuturor.

PzuNCIPALELE OBIECTIVE PENTRIJ 2022

Pentru 2022, imi propun sd finalizdm documentalia privind infiinlarea re{elei de

canalizare q i alimentare cu apd potabild, precum E i refeaua de distribulie a

gazelor naturale. Vrem totodatd sd continudm intrelinerea ; i asfaltarea

drumurilor comunale, amenajarea de spatii verzi, qi sa demardm construirea de

noi parcuri de joacd pentru copii.

Pentru a ne indeplini obiectivele, ne construim bugetul din toate sursele de finan

are posibile (Planul Nafional de Redresare E i Rezilienld - PNRR, Planul Nalional

de lnvestifii - Programul Anghel Saligny, programul de finanlare derulat de

Compania NalionalS de Investilii). Astfel, am depus ; i vom continua si depunem

proiecte q i solicitdri de finanlare prin care sd accesdm atdt fonduri

guvernamehtale, cAt g i fonduri europene, prin care s6 completdm bugetul local.



CUVANT DE INCHEIERE

in incheierea celor prezentate in cadrul raportului anual de activitate, amintesc

faptul c5 principalul obiectiv al acfiunilor intreprinse a fost q i rdmdne acela de a

dezvolta o comund in care sd locuim g i si activdm cu tofii cu q i mai mult drag.

Acest raport reprezintd o sintezd a modului in .care m-am impiicat, in calitate de

primar al comunei noastre, in activitatea administraliei publice locale q i in buna

gospoddrire a comunei, raportul reflectdnd totodatd modul in care au fost administra{i

banii publici, in scopul realizdrii obiectivuiui men{ionat.
a

in acelaqi timp, raportul se doreqte a fi o dovadd a deschiderii cdtre comunitate E i a

transparenlei totale a activitdlii desfrqurate in slujba comunitdlii noastre locale.

Vd invit, aqadar, om cu om, project cu proiect, sat cu sat, sE g6spoddrim comuna. r

impreuna, cu sprijinul fiecdruia dintre dumneavoastrd, avem mai mult spor in

dezvoltarea unei comune in care sd locuim s i sd activdm.

Cu respect pentru intreaga comunitate qi cu drag de comuna noastr6,

COSTACHE IUI 
I

-/AN-PErRr$oR

tl
I

\/
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RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE
AL VICEPRIMARULUI COMUNEI ULIESTI

iN,qNuLzozr

Raportul anual al viceprimarului este o obligalie 1ega15 dar gi o datorie

morald prin care se aduce la cuno;tinla cet[fenilor activitatea

desft;uratb de cdtre administraliapublica local6.

In anul 2021, activitatea viceprimarului s-a desfEEurat av0nd la bazd

atribuliile stabilite prin dispoziliile O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

Administrativ, precum Ei a celorlalte acte normative in vigoare.

in dubla calitate de viceprimar Ei consilier local al Comunei UlieEti

judeful Ddmbovila, in conformitate atribuliile stabilite prin lege Ei h

conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 54412001

privind liberul acces la informafiile de interes public, cu modific[rile Ei

completarile ulterioare ;i ale art. l0 alin. (3) din Anexa la HG nr.

12312002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr.54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu

modificarile Ei completarile ulterioare, prezint raportul meu de

activitate pe intreg an 2021 .

Am fost prezent la Eedinfele Consiliului Local al Comunei Uliegti, am

expus probleme reale ale Comunei Ulieqti in Consiliul Local ;i am urmdrit

cum sunt duse la indeplinire acestea din urmd.

inc[ de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de

abordare a problemelor cu care se conftuntd comuna UlieEti, contactul

nemijlocit cu cet[lenii comunei, avdnd un dialog direct cu cetdlenii h

vederea asigurarii bunf,stdrii comunei Ei a cetalenilor s[i.

impreund cu primarul comunei am fdcut echip[ foarte bun6, axdndu-

ne in principal pe progresul comunit[1ii.

Al[turi de ceilalli funcfionari ai primdriei m-am implicat h

rezolvarea c6t mai eficienta a solicitdrilor cetalenilor comunei qi am

indeplinit atribuliile primarului in perioada in care acesta nu a fost in

localitate.

Am participat la int6lniri qi qedinle publice.



Am desftEurat urmdtoarele activitdli.
- Coordonarea ;i programarea lucrdrilor prevdzute in HCL privind

lucrdrile realizate de beneficiarii Legii nr. 41612001 privind
venitul minim garantat, republi catd;

- Coordonarea bunei gospoddriri gi cur[lenie a comunei;

- Coordonarea activitalii de inventariere gi administrare a bunurilor

care aparlin domeniului public qi privat al comunei;
- M-am implicat in toate proiectele iniliate de cdtre primarul

comunei;

- Am' luat mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor

pandemiei de Covid-19;
- Am luat m[suri pentru dezinfectarea comunei pentru prevenirea

gi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19;

Am luat mdsuri cu privire la intretinerea drumurilor din comun6, a

drumurilor de hotar, a ;anfurilor, rigolelor Ei a spafiilor verzi.

De asemenea, am coordonat activitatea persoanelor care au

desfbgurat in urma condamn[rii, muncd in folosul comunit[lii.
Fiind inlocuitor de drept al primarului, verific Ei semnez

documentele in lipsa acestuia.

Am fost tot timpul pe teren, peRtm a discuta cu cetdlenii gi pentru a

verifica in mod direct activitatea desft$uratd de salarialii primariei, pe

fiecare sector de activitate.

Am urmdrit ca activitatea mea in rezolvarea problemelor

comunitdlii sa fie una corectd Ei transparentd.

Perceplia generald este aceea ca viceprimarul trebuie sd cunoascd

toate problemele localitdlii, sd se implice in rezolvarea acestora in

limita atribuliilor ce ii revin, iar rezultatele sd fie la indltimea

agteptarilor.

Am ac{ionat Ei voi acflona mereu in slujba cet5feanului.

Activitatea care am desft;urat-o ;i realiz[rile pe care le-am avut, nu

ar fi fost posibile ftrd sprijinul colegilor din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei UlieSti.

Viceprimar,

Radu Marinel


