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 In calitate de viceprimar am desfasurat urmatoarele activitati: 

 

- Intocmit program de lucru pentru  beneficiarii legii nr.416/2001 

- Coordonarea activitatii de paza a obiectivelor de pe teritoriul comunei prin 

beneficiarii legii nr.416/2001 

- Supravegherea igienizarii scolilor si gradinitelor din  comuna de catre  beneficiarii 

legii nr.416/2001; 

- Activitati de curatenie prin comuna cu beneficiarii legii nr.416/2001; 

- Coordonarea activitatilor de curatenie si intretinerea Spatiului de joaca pentru copii 

din satul Maruntisu precum si la Gospodaria de apa si in incinta celor 4 foraje(putirui). 

- Intretinerea drumurilor comunale 

- Toaletarea copacilor de sub reteaua de energie electrica; 

- Reparea gardurilor la scoli si gradinite cu beneficiarii legii nr.416/2001; 

- Spart lemne la scoli si primarie cu beneficiarii legii nr.416/2001; 

- Deszapezirea drumurilor comunale ; 

- Imprastiat material derapant pe drumurile din comuna cu beneficiarii legii 

nr.416/2001; 

- Decolmatarea podurilor si podetelor din comuna cu beneficiarii legii nr.416/2001 

- Intretinerea curateniei in cele 3 cimitire din comuna; 

- Curatarea albiilor paraielor din comuna de peturi si resturi vegetale cu beneficiarii 

legii nr.416/2001 

- Curatarea  islazurilor comunale din cele 3 sate component ale comunei de maracini 

si alti arbusti 

- Viceprimarul raspunde de iluminatul public , organizand aprinderea si stingerea 

becurilor cit si inlocuirea cu corpuri de iluminat noi si a becurilor arse; 

- Curatarea malului raului Arges pe raza comunei de peturi si alte resturi aduse de 

viituri. 

- Viceprimarul verifica executarea pazei impreuna cu seful Postului de politie din 

comuna; 



 
 

 

- Varuirea pomilor din comuna in preajma Sarbatorilor de Paste cu beneficiarii legii 

nr.416/2001; 

- Interventia cu motopompa din dotarea Consiliului Local la gospodariile populatiei 

in cazurile de ploi torentiale; 

- Supravegherea transbordarii populatiei in locurile in carea drumul judetea DJ 701 A 

este inundat. 

  

 

 

 

VICEPRIMAR, 

VASILE VASILE 


