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În dubla calitate de viceprimar şi consilier local al comunei Roata de Jos, Judeţul Giurgiu, 

în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege, am urmărit cu prioritate rezolvarea treburilor 

publice şi dezvoltarea economică şi socială a comunei. 

În ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local am participat la toate 

şedinţele ale consiliului local, in anului 2019 şi la toate şedinţele de comisiei dc specialitate din 

care fac parte, respectiv Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Euroeana 

Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Investitii , din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, ce au avut rolul sa dezbata si sa analizeze proiectele de hotarare 

initiate de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

In aceasta comisie detin functia de presedinte.  

Am luat parte la dezbaterea si adoptarea celor 99 de hotarari adoptate ce Consiliul Local 

al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, in anul 2019, inclusiv in perioada ianuarie – 

decembrie 2019, eu fiind si viceprimar al comunei Roata de Jos, Judetul Giugiu,  care au avut ca 

obiect urmatoarele:  

 

Am intocmit impreuna cu compartimentele din Aparatul de Specialitate al Primarului 

raportul de specialitate pentru o mare parte din proiectele de hotarare initiate de primarului 

comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. 

M-am preocupat permanent de mentinerea unui mediu curat in comuna, iar prin Serviciul 

Public de Gospodărie Comunală, am urmărit reabilitarea drumurilor comunale, am supravegheat 

si desfăşurat activităţi edilitare si gospodăreşti, refacere şi întreţinere infrastructură conform 

Programului de lucrări in interes local aprobat de Consiliul Local, stabilit pentru beneficiarii de 

V.M.G. , apţi de muncă si cu personalul din cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu.  

M-am implicat în curăţarea si igienizarea malului raului Dambovnic. 

Am supravegheat desfasurarea orelor de munca in folosul comunitatii de catre 

contravenienti.  

Am fost interest de îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ din 

învăţământ, prin implicare si prin faptul ca am raspuns cu celeritate solicitarilor conducatorilor 

de la institutiile de invatamant de pe raza comunei.    

În calitate de membru al comisiei locale de fond funciar, am participat la şedinţele 

comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar.  

M-am implicat in solutionarea problemelor ce tin de salubrizarea comunei, de problemele 

legate de protectia mediului, urbanism si disciplina in contructii si m-am ocupat de intretinerea 

targului comunal.  

Împreună cu funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului m-am 

implicat în rezolvarea cât mai grabnică şi eficientă a cererilor cetăţenilor comunei în special 



pentru acordarea de subvenţii în agricultură, ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, diverse 

ajutoare sociale etc. 

Am colaborat ca adevărată echipă cu funcţionarii primăriei, pentru întocmirea diverselor 

rapoarte, situaţii, statistici, solicitate de autorităţile administraţiei publice judeţene şi serviciilor 

publice deconcentrate, pe care am urmărit să le transmitem în termen legal. 

În ce priveşte activitatea din cadrul Primăriei: 

- am coordonat compartimentul financiar-contabilitate, urmărind modul de încasare a impozitelor 

şi taxelor locale, eliberarea autorizaţiilor de construire şi/desfiinţare si celelalte compartimente 

prevazute in subordinea mea conform Organigramei Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu; 

- am purtat discutii cu cetatenii pentru constientizarea de catre acestia a obligatiilor pe care le au 

in conformitate cu legislatia in vigoare in materie de protectia mediului, de urbanism, privind 

intrarea in legalitate a celor ce au demarat lucrari de construire fara autorizatii de construire, 

aducandu-le totodata la cunostinta si sanctiunile prevazute de lege pentru incalcarea prevederilor 

legale.  

 Am supraveghet modul de indeplinire al lucrarilor aflate in derulare in realizarea 

investitiilor de infrastructura, respectiv implementare apa si canal Cartojani,Sadina si 

Roata,modernizare drumuri, reabilitarea drumurilor din extravilanul comunei, ilumimatul public 

si alte lucrari de investitii si am coordonat modul de desfasurare a activitatilor beneficiarilor 

Legii 416/2001, conform Planului de activitati aprobat de Consiliul Local al Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2019.  

 In ce priveste activitatea privind protectia mediului am depus eforturi pentru mentinerea 

unui mediu curat.  

Am participat alaturi de seful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, la intervenţii 

in situatiile de urgenta. 

In domeniul situatiilor de urgenta, un domeniu extrem de important in viata colectivitatii 

comunei am intocmit planurile anuale si programele de activitate, analizate si aprobate conform 

legii.  

Documentele intocmite pe linia prevenirii si stingerii incendiilor, a protectiei civile, pe 

linia mobilizarii in caz de necesitate au fost avizate in mod favorabil de catre organele judetene. 

Deasemenea am sustinut achizitionarea unei cisterne si a une masini de pompieri pentru 

S.V.S.U., in prezent serviciul avand in dotare aceste mijloace fixe.  

Referitor la problemele legate de sanatate,am fost in contact permanent cu cabinetele 

medicale individuale din comuna Roata de Jos, relatiile cu acestea fiind foarte bune si am 

raspuns solicitarilor acestora. 

Impreuna am monitorizat starea de sanatate a populatiei si am stabilit masurile care se 

impun cu diferite ocazii ,inclusiv in perioadele de temperaturi excesive, pozitive sau negative  

Am monitorizat prevenirea poluarii apelor cu nitrati si nitriti prin depozitari neconforme a 

gunoiului de grajd.  

Pentru mentinerea ordinei publice am colaborat in permanenta cu organele de ordine 

publica din localitate.  

Si in cursul anului 2019, am avut relatii bune cu toti membrii Consiliului local Roata de 

Jos, bazate pe respect fata de munca, opiniile si convingerile fiecaruia dintre acestia, avand 

capacitatea de a gestiona in mod corect situatia din comuna si de a aprecia la justa ei valoare 

activitatea depusa de catre fiecare membru al sau scopul fiind comun: prosperitatea si 

modernizarea localitatii.  



Consider că prin consultările şi colaborarea pe care am dezvoltat-o cu domnul primar, 

consilierii locali şi funcţionarii primăriei şi nu în ultimul rând cu cetăţenii, dar şi cu autorităţile 

de la nivel judeţean, am reuşit să închei activitatea din anul 2019, cu rezultatele amintite mai sus.  

Pe viitor, voi veghea la administrarea treburilor publice, cheltuirea fondurilor publice şi 

utilizarea resursei umane de care dispunem, toate aceste eforturi conjugate numai în folosul 

comunităţii locale.   
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