
azeta de UlmiG Suntem	aici	pentru	dumeavoastră!

După cum v-am mai spus in numerele 
anterioare ale acestui ziar, la venirea mea in 
funcția de primar proiectele de reabilitare si 
modernizare a Căminului Cultural din Satul 
Viișoara și înfiintarea centrului a�er-school din 
Satul Ulmi erau blocate.Dupa multe eforturi 
am reușit sa le deblocam si în momentul de 
față suntem aproape de finalizare.Putem 
spune că după ani și ani comuna noastră va 
avea un cămin cultural modern în care se vor 
desfașura ac�vității socio-culturale cu și pentru 
cetațeni. Din această iarnă vom inființa un 
ansamblu folcloric  , vom face sec�i de dansuri 
spor�ve, karate, lupte si muzică pentru toții 

Primaria Ulmi și Consiliul local Raport de activitate 

Dragii mei,

copiii din comuna noastră.
 La întocmirea bugetului pe anul 
viitor vor fi prevăzute fonduri pentru u�larea 
si  dotarea căminului cu mobilier si veselă 
pentru ca locuitorii comunei noastre sa 
poată organiza evenimente in acest loc.

Bogdan	Tița
Primar,
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PROIECTUL	DE	REABILITARE	SI	MODERNIZARE	CĂMIN	
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FONDURI		EUROPENE	

Agenția pentru finanțarea inves�țiilor 
rurale(AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet,  
www.afir.info, versiunile finale ale Ghidului 
solicitantului, precum si anexele aferente 
submasurilor 4.2 ,,Sprijin pentru inves�ții în 
procesarea/marke�ngul produselor agricole” și 
4.2a ,,Înves�ții în procesarea/marke�ngul 
produselor din sectorul pomicol”, pentru ssesiunea 
anuala 2017.

Sprijinul acordat in cadrul submasurii (sM) 
4.2 este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru IMM (inteprinderi mici și mijlocii) si grupuri 
de producatori/coopera�ve si de 40% pentru alte 
înteprinderi, dar nu va depășii 1.000.000 de 
euro/proiect pentru IMM-uri sau 1.500.000 de 
euro/proiect pentru alte înteprinderi. De asemenea, 
pentru inves�țiile care conduc la un lanț alimentar 
integrat( succesiunea de etape și operații din cadrul 
acleasi unitați  implicate în colectarea, procesarea, 
distribuția, depozitarea si manipularea produselor 
agro alimentare, de la colectare până la 
comercializare), indiferent de �pul de solicitant , 
sprijinul este de 2.500.000/proiect. Tot 2500.000 de 
euro se acordă și pentru proiectele depuse de forme 
asocia�ve(coopera�ve și grupuri de producători).

Prin sM 4.2a , intensitatea sprijinului acordat 
este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
IMM-uri și de 40% pentru înteprinderi mari. Pentru 
înteprinderi micro si mici, inclusiv forme asocia�ve, 
sprijinul nu va depași 600.000 euro/proiect sau 
900.000 pentru inves�țiile care conduc la un lanț 
alimentar integrat. Înteprinderile mijlocii (inclusiv 
forme asocia�ve) beneficiază de o finanțare maximă 
de 800.000 euro/ proiect sau, în cazul inves�țiilor 
care conduc la un lanț alimentar integrat, finanțarea 
ajunge la 1.100.000/euro proiect. Valoarea maximă a 
fondurilor nerambursabile acordate pentru 
inves�țiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Totodată, prin temeiul sM 4.2a sunt eligibile 
inves�ții legate de producerea de băuturi 
alcoolice.Intensitatea sprijinului acordat pentru acest 
�p de inves�ții este de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile și nu va depași 200.000 de euro pentru 
microinteprinderi și 300.000 de euro pentru formele 

Comunicate	de	presă
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 În data de 07.07.2017 , Asociația GAL “                  
Arcul Târgoviștei'' a postat pe site-ul  

 , ghidurile finale www.galarcultargovistei.ro
ale solicitantului pentru următoarele masuri:

1.MĂSURA  - M6/6N – Sprijinirea ac�vităților 
ne-agricole și meșteșugurilor care prelucrează si 
adaugă valoare resurselor locale din teritoriul GAL “ 
Arcul Târgoviștei'’

2.MĂSURA  - M8/6b – Servicii sociale pentru 
comunitățile rurale marginalizate/cu risc de 
sărăcie/excluziune socială.

Conform manualului de procedură pentru 
Măsura 19.2 “ Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală'' 
aceste ghiduri vor fi afișate pentru 7 zile pe site-ul 
asociației, urmând ca începând cu data de 
17.07.2017 să fie deschise apelurile de selecție 
pentru măsurile menționate mai sus.
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 În următoarea perioada, Primaria Ulmi împreună cu reprezentanții unui adapost 

pentru câinii fară stăpân  vor demara o campanie de strângere a câinilor vagabonzi de pe 

raza comunei Ulmi. In acest sens toți proprietarii de patrupede sunt rugați să nu lase pe 

stradă animalele de companie. Angajații adăpostului , vor fi insoțiți în permanență de catre 

un reprezentant al Primăriei care va intocmi prcesele verbale de recepție.

INFORMARE	CÂINI	FĂRĂ	STĂPÂN

Felicitare

Stare civilă
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								Cu	ocazia	sărbătoririi	S�intei	Marii,
	le	urez	tuturor	locuitorilor	comunei	Ulmi
multă	sănătate,	armonie	şi	putere	de
muncă!
							Fie	ca	această	sărbătoare	să	vă
umple	su�letele	de	lumină	şi	de
d	r	a	g	o	s	t	e	a	c	e	l	o	r	d	i	n	j	u	r	u	l
dumneavoastră!
					Un	sincer	şi	călduros	„La	mulţi	ani”!

Bogdan	Tița
Primar,

											NĂSCUȚI

													Le	dorim	viață	lungă	și	fericită!

											CĂSĂTORII

																												Le	urăm	,,Casă	de	piatră”
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LOCURI DE MUNCA
Societate comercială angajează personal calificat si necalificat pe perioada determinata de 9 luni  după cum 
urmează: 

Muncitor necalificat
· 10 posturi
· fara vechime în domeniu
· salariu de încadrare 1800 lei

Soferi de autocamioane
· 17 posturi
· 2 ani vechime in domeniu
· salariu de încadrare 2300 lei

Excavatorist
· 6 posturi
· 2 ani vechime in domeniu
· salariu de încadrare 2200 lei

Buldoexcavatorist
· 6 posturi
· 2 ani vechime in domeniu
· salariu de încadrare 2200 lei

Șan�erele unde se desfășoară ac�vitatea societă�i sunt: BUCURESTI, ORAȘTIE, HUNEDOARA, DN73 
JUDEȚUL BRAȘOV SI ARGEȘ. OFERIM CAZAARE GRATUIT!
Pentru informații sunații la 0735205090 !

																																	LOCURI	DE	MUNCA

                   INFORMARE

 Ca urmare a adresei CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA nr. 15267/21.06.2017 vă transmitem  
că în perioada următoare urmează să fie semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Consiliul Județean Dâmbovița pentru 
implementarea proiectului ,, Dezvoltarea infrastucturii de transport județean  prin modernizare DJ 720, 
DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul Limită județ Prahova – Moreni- Gura Ocnitei – Răzvad – Ulmi – 
Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureș� – Cojasca – Corneș� – Bu�manu – 
Niculeș� – Limită județ Ilfov” vă comunicăm că branșamentele ce vor fi realizate la rețelele de apă 
potabilă, canalizare si gaze naturale pot fi executate doar până la finalizarea lucrărilor programate 
pentru reabilitarea căilor de rulare, realizarea șanțurilor, trotuarelor sau pistelor de biciclete, deoarece 
după realizarea efec�vă a lucrarilor nu se mai emite nici un acord de realizare lucrari în zona drumurilor 
județene până la expirarea termenului de sustenabilitate, având în vedere că este obligatoriu ca să se 
,,asigure caracterul durabil al inves�ției, respec�v o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale 
în cadrul contractului de finanțare''.
Vă mulțumim!
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ELEVI PREMIAȚI
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMI
                  CLASA A V-A
 Premiul I - COMISIE  ELENA CORNELIA 
Premiul I - OPREA SARAH ADRIANA 
Premiul II - BURLACU ANDRADA MIHAELA
Premiul II - UDREA OANA NICOL
Premiul III - MATEI  MARIA TEODORA
Mențiune - BANICA ANDREI DENIS
               CLASA A VI-A 
Premiul I - DOBRE BOGDAN 
Premiul II - APOSTU MARIA
Premiul III - GEORGESCU ANA-MARIA 
                CLASA A VIII-A 
Premiul I - CHIRITA MIHAI LAURENTIU
 Premiul II – CONSTANTIN DIANA ELENA
Premiul II - NEAGU VALENTIN
 Premiul III - BOBEICA ALIN EMANUEL

ȘCOALA GILMAZIALĂ ” ION CONSTANTINESCU ” VIIȘOARA 
                  CLASA A V-A

 Premiul I - DINU CATALIN GABRIEL
Premiul I - OANCE EDUARDO

Premiul II - BURLACU ANDRADA MIHAELA
Premiul II - MIHAI DANIELA MARIA
Premiul II - SIMION DARIUS FLORIN

Premiul III - DUTA GEORGIANA ALICIA
Mențiune - TUDOR RAZVAN MARIAN

              
 CLASA A VI-A 

Premiul I - NEDELCU ANDREI MARIAN 
Premiul II - ISPAS IOANA SIMONA

Premiul III - VONHALA MARIA ALEXANDRA
                CLASA A VII-A 

Premiul I - DINU ALEXANDRA RALUCA
 Premiul I – SERBAN RAMONA IONELA 
Premiul II - MILITARU STEFAN ANDREI

 Premiul III - COATATA TIMEEA NICOLETA
                CLASA A VIII-A 

Premiul I - COMAN NICOLAE LAURENTIU
 Premiul I – MUSAT GEORGIANA DENISA

Premiul II - MILITARU IOANA ALEXANDRA
 Premiul III - LEPADAT  MARIA LARISA
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 Locuitorii comunei 
Ulmi care deţin terenuri 
extravilane  sunt aşteptaţi 
la sediul Primăriei Ulmi, 
departamentul Agricol  cu 
actele de proprietate (�tlu 
de proprietate, acte de 
succesiune, acte de partaj, 
acte de vânzare-cumpărare) 
şi actele de stare civilă ale 
proprietar�lor (bule�ne, 
acte de deces) în vederea 
efe c t u ă r i i  ca d a st r u l u i 
gratuit. Lipsa actelor de 
proprietate şi a actelor de 
s t a r e  c i v i l ă  d u c e  l a 
imposibilitatea efectuării 
lucrărilor de cadastru.

																																	INFORMARE	CADASTRU	
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Incă de inainte să ocup funcția de primar v-am promis că îmi doresc o 
comună curată.După cum ați observat impreuna cu  muncitorii din cadrul 
Primăriei Ulmi si beneficiarii legii 416/2001 am realizat lucrari de întreținere 
a spațiilor verzi, îndepartarea resturilor vegetale, colectarea gunoaielor 
menajere, etc.Pe această cale apelez la spiritual civic al fiecarui cetățean de 
a-si îndeplini obliga�ile comform legii.

Obligațiile cetãțenilor în păstrarea curățeniei in comună
 a. întreținerea și curãțenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu 
chirie, a anexelor gospodãreș�, a curților și împrejmuirilor acestora; 
b. menþinerea curãțeniei pe trotuare, pe partea carosabilã a strãzii sau a 
drumului, pe porțiunea din dreptul gospodãriei și a locurilor de parcare pe 
care le folosesc; 
c.  curãțarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente 
proprietãții

FI UN CETĂȚEAN RESPONSABIL

DECESE
												
	

Dumnezeu	sa-i	odihnească!



Nu ezitați să ne contactați pentru rezolvarea oricărei
probleme legate de administrația locală.

Pentu anunțuri publicitare gratuite în Gazeta de Ulmi
ne puteți contacta.

EMAIL
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„Balena albastra”-Campanie de informare si prevenire

INFORMARE

Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieții

Fiecare copil merită o șansă la viață sănătoasă, iar vaccinarea reprezintă un pas esențial pentru a�ngerea 

acestui obiec�v, atrage atenția Organizația Mondială a Sănătății (OMS). 

Vaccinarea s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție a unor boli infecțioase cu un 

impact nega�v major asupra sănătății publice, spun specialiș�i. De aceea, menținerea unei acoperiri vaccinale 

op�male ar trebui să fie o prioritate pentru toate sistemele de sănătate, în vederea prevenirii reapariției unor 

epidemii de boli transmisibile, ce au fost eliminate aproape în totalitate datorită vaccinurilor.

În perioada 2012-2015, vaccinurile au prevenit peste 5 milioane de decese, pe glob. Această realizare se 

datorează și progresului tehnologic din ul�mele două decenii, care a făcut posibilă dezvoltarea de noi �puri de 
1

vaccinuri, cât și îmbunătățirea programelor de imunizare, în întreaga lume.

Trendul descendent înregistrat de acoperirea vaccinală împotriva principalelor boli transmisibile, prevenibile 

prin vaccinare, reprezintă una dintre cele mai stringente problemele de sănătate publică cu care se confruntă 

România în prezent. Actuala epidemie de rujeolă, care a izbucnit în februarie 2016 și a condus până în acest 
2moment la 25 de decese , a apărut pe fondul unei scăderi succesive, în ul�mii ani, a ratei de vaccinare an�-

3 rujeolică.

Dintre cele peste 5700 de cazuri de rujeolă, confirmate de către Centrul Național de Supraveghere și Control al 

Bolilor Transmisibile, 96% au fost confirmate la persoane nevaccinate.  2.51% din cazuri au fost înregistrate la 

persoane cărora le-a fost administrată doar prima doză din vaccinul RRO (rujeolă-rubeolă-oreion), în �mp ce 
4mai puțin de 1% din cazuri au fost raportate la persoane complet vaccinate (au primit ambele doze . 

De al�el, 18.36% din totalul îmbolnăvirilor s-au petrecut la copii sub 1 an, care sunt prea mici pentru a fi 
5vaccinați – administrarea primei doze de vaccin RRO se face începând cu vârsta de 1 an.

Organizația Mondială a Sănătății subliniază importanța vaccinării, atât în scopul imunizării fiecărei persoane 

care beneficiază de vaccin, cât și în scopul construirii unei bariere de protecție și pentru persoanele din jurul 

celor vaccinate: 

· copii mai mici de vârstă care încă nu pot fi vaccinați;

· colegi sau alți copii care sunt alergici la vaccin;

· bunici cu sistemul imunitar slăbit;

În plus, cea mai bună metodă de a proteja adulții în vârstă împotriva pneumoniei este prin vaccinarea copiilor 

pentru gripă și infecții cu pneumococ. Totodată, prin scăderea ratei pneumoniei și a meningitei, vaccinul ajută și 
6

în reducerea u�lizării de an�bio�ce și, prin urmare, limitează răspândirea rezistenței la an�bio�ce.

De asemenea, specialiș�i atrag atenția asupra importanței respectării schemelor naționale de vaccinare 

pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă împotriva bolilor prevenibile prin vaccinare. De exemplu, 

unele dintre aceste afecțiuni, așa cum este tusea convulsivă, sunt mai periculoase dacă apar în primele luni de 
7viață, în �mp ce altele, inclusiv rujeola, tetanosul și di�eria pot fi fatale la orice vârstă.  Prin urmare, în cazul în 

care vaccinarea nu s-a făcut la momentul recomandat, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază 

importanța recuperării vaccinurilor neefectuate, pentru a obține protecția împotriva unor boli transmisibile 

prevenibile prin vaccinare, care pot avea consecințe grave și pot pune în pericol viața. 

Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de protejare față de aceste boli, iar imunizarea în copilărie 

reprezintă cel mai sigur start de drum în viață. Administrarea vaccinurilor a condus, de-a lungul �mpului, la 

scăderea incidenței unui număr mare de boli care reprezentau o amenințare majoră pentru sănătate în 
8

Regiunea Europeană și la salvarea a milioane de vieți.
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Nu ezitați să ne contactați pentru rezolvarea oricărei
probleme legate de administrația locală.

Pentu anunțuri publicitare gratuite în Gazeta de Ulmi
ne puteți contacta.

Site
www.ulmi.ro

CONTACT
0245631082

EMAIL
primaria.ulmi@yahoo.com

Gazeta	de	Ulmi Suntem	aici	pentru	dumneavoastră!
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COPILĂRIE, VIS ȘI BUCURIE!

 De 1 Iunie copiii comunei Ulmi s-au 
bucurat și au simțit cu adevarat ca sunt 
co p i i ,  i nt r- o  l u m e  d e  p ove ste  . 
Conducerea școlii in colaborare cu 
Primaria Ulmi au dorit sa aduca un strop 
de bucurie copiilor, organizând un 
program de ac�vitați spor�ve in urma 
căruia cei mai buni elevi au fost premiați.
 Cu toți au ras , au alergat, au 
desenat și s-au jucat. Copiii au dovedit 
ca sunt curajoși, curioși, dinamici și cu 
iniția�va.                                                               
 Cu sprijinul  domnului Primar Tița 
Bogdan, to� elevii scolii gimnaziale 
Ulmi  si ai Școlii Viișoara au mers în 
excursie.
Ÿ Școala Ulmi - Valea Dâmboviței – 

Mausoleul  Mateiaș - Dino Parc 
Rașnov- Cetatea Rașnovului; 

Ÿ Școala Viișoara- Salina Slănic 
Prahova- Muzeul Ceasului Ploies�- 
Mc Donalds Ploies�;

                              
 Pe langă distracție maximă, elevii 
au învațat ce inseamnă solidaritatea , 
spiritul de echipă, capacitatea de a 
acționa in anumite situa�i ale vie�i.
          Este un nou început, un alt drum 
pe care am pornit și pe care ne dorim 
să îl con�nuăm și în următorii ani.

                                                                                                             
Director,
                                                                                                
Prof. Folea Madalina


