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       Raportul anual al viceprimarului este o obligatie legala, dar si o datorie morala prin care 
se aduce la cunostinta cetatenilor activitatea desfasurata în cadrul/de către administratia 
publica locala. 
       Incepand cu luna decembrie 2020 exercit functia de viceprimar al Comunei Aricestii 
Rahtivani, programul zilnic fiind urmatorul : luni, marti si joi de la ora 08.00 pana la ora16.00, 
miercuri de la ora 08.00 pana la ora 18.00 iar vineri de la ora 08.00 pana la ora 14.00.  In 
intervalul orar 08.00 – 08.15 se analizeaza situatiile nou aparute impreuna cu salariatii cu 
atributii  din domeniile respective, dupa care urmaresc daca sarcinile sunt indeplinite 
corespunzator. Aceste verificari le fac atat in baza unei programari prealabile cat si inopinat 
pentru a ma asigura ca toate activitatile decurg in mod corespunzator sarcinilor trasate. In 
ziua de luni intre orele 09.00 – 12.00 si joi intre orele 14.00 – 16.00 tin audientele in biroul 
meu din sediul Primariei. 
       Problemele cetatenilor din audiente sunt diversificate cum ar fi: starea drumurilor, caini 
vagabonzi, comflicte intre vecini, probleme de fond funciar, santuri de scurgere, ect., de 
regula aceste probleme sunt rezolvate pe loc de mine sau de compartimentele care sunt 
necesare in rezolvarea problemelor. 
       Totodata, in calitate de viceprimar al Comunei Aricestii Rahtivani am ales ca principalul 
mod de abordare a problemelor cu care se comfrunta comuna noastra sa fie  contactul  
nemijlocit cu cetatenii comunei, considerand ca numai prin dialog direct, bazat pe 
corectitudine si deschidere suntem in masura sa ne coordonam eforturile pentru bunastarea 
comunei noastre si a cetatenilor sai. 
       In anul 2021 am raspuns, alaturi de colegii din conducerea Primariei, de buna 
functionare a administratiei publice locale si tin sa mentionez faptul ca am beneficiat din 
partea colectivului Primariei comunei Aricestii Rahtivani de toata sustinerea necesara pentru 
a rezolva sarcinile care mi-au revenit, avand ca suport sprijinul domnului primar si al 
membrilor Consiliului local Aricestii Rahtivani. Astfel, pot spune ca activitatea pe care am 
desfasurat-o reprezinta rodul muncii in echipa. 
       In perioada raportata am coordonat si indrumat  urmatoarele activitatii delegate: 

Ø SANATATE 
       Anul 2021 a fost un an greu, din primul meu mandat de viceprimar, in primul rand pentru 
ca ne-am comfruntat cu ceva necunoscut pana acum,  pandemia Covid – 19. Am contribuit 
la luarea masurilor pentru limitarea raspandirii virusului, la urmarirea respectarii regulilor 
impuse, atat de catre salariatii primariei cat si de catre cetatenii comunei. 
       Am participat activ la infiintarea centrului de vaccinare, dar acesta nu a mai fost deschis 
datorita lipsei personalului necesar si de asemenea am coordonat activitatea caravanelor de 
vaccinare de pe raza comunei. 

Ø CULTURA 
       Am supravegheat bunul mers al activitatilor desfasurate la Caminele Culturale si am 
participat la toate activitatile cultural – sportive de pe raza satelor apartinatoare comunei.       

Ø SPORT 
       S-a infiintat Clubul Sportiv Aricestii Rahtivani care cuprinde mai multe ramuri sportive. 



       Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor sportive la terenurile de fotbal Aricestii 
Rahtivani, Nedelea si Tirgsoru Nou au fost efectuate urmatoarele operatiuni: tunderea, 
tusarea si ingrijirea gazonului, lunar. 
 

 
 

Ø PROTECTIA MEDIULUI 
       In decursul anului 2021 am participat in nenumarate randuri la igienizarea diferitelor 
puncte vulnerabile ale comunei, dintre care amintesc: baraj Nedelea, pod Bratasanca, albia 
majora a raului Prahova, zona Anias, padure Tirgsoru Nou. Aceasta igienizare a fost facuta 
cu voluntari atat de pe raza comunei cat si din afara acesteia. Mentionez faptul ca aceste 
operatiuni de igienizare nu au generat costuri pe care Primaria comunei Aricestii Rahtivani 
sa le suporte. 

Ø GOSPODARIRE, INVESTITII, REPARATII 
       In decursul anului 2021 am supravegheat și indrumat executia mai multor lucrari cum ar 
fi: 
- forajul de apa din satul Nedelea, 
- amenajarea gradinitei cu program prelungit din satul Tirgsoru Nou, 
- imprejmuire fosta Primarie, 
- executie birourii etaj cladire Primarie, 
- reparat/plombat gropile din drumurile asfaltate de pe raza Comunei, 
- intretinerea spatiilor verzi de pe raza Comunei. 
- reparatii la scolile si gradinitele din Comuna, 

       In calitate de inlocuitor de drept al primarului am exercitat in numele primarului atributiile 
acestuia pe perioada cat s-a aflat in concediu de odihna, asigurat continuitatea activitatilor si 
serviciilor oferite cetatenilor. 
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