
RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI PRIMAR PRODAN 

VICTOR 

IUNIE 2012 – OCTOMBRIE 2013 

 

Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi ale normelor de aplicare a legii, facem public următorul 

Raport de Activitate. 

Prezentul raport cumulează activităţile realizate în primele şase luni 

ale mandatului (iunie – decembrie 2012) şi anul 2013. 

Numărul activităţilor desfăşurate de la începutul mandatului şi pâna în 

prezent au fost numeroase, motiv pentru care se va face o prezentare 

sintetică a acestora. 

Realizări:  

- amenajarea spaţiilor destinate claselor pregătitoare. 

- împietruirea drumurilor comunale – Vidrasău, Şăuşa, Cerghizel, Cerghid. 

- instalarea unui catarg şi arborarea steagului României. 

- repararea şi schimbarea uşilor de la intrarea în scoala generală de la Şăuşa 

- schimbarea locului terenului de sport de la Vidrasău 

- extinderea reţelei publice de canalizare pentru preluarea, evacuarea şi 

transportul apelor menajere la blocuri şi racordurile necesare la sistemul de 

canalizare; 

- repararea sălii de sport a Şcolii „Emil Drăgan” din Ungheni; 

- renovarea exterioară a dispensarului uman precum şi amenajarea terenului 

din curtea dispensarului pentru parcarea autoturismelor; 

- amenajarea a două staţii pentru mijloacele de transport în comun în 

Ungheni –  pe strada Mureşului şi în Cerghid; 

- amenajarea drumului prin împietruire la Vidrasău (pod plutitor) 



- reabilitarea reţelei de alimentare cu apă curentă pe strada Tineretului din 

Ungheni; 

- la solicitarea cetăţenilor s-a prelungit reţeaua de gaz metan în localităţile 

Vidrasău şi Recea; 

- înlocuirea geamurilor şi a uşilor la blocul ANL – Ungheni în proporţie de 

75%; 

- s-au solicitat oferte pentru inundabilitate pentru staţiile de epurare de la 

Cerghizel, Cerghid şi Vidrasău; obţinerea avizului de mediu şi de apă. 

- amenajarea unui teren de sport în localitatea Cerghid; 

- amenajarea de trotuare în localitatea Cerghid; 

- realizarea racordului electric la staţia de epurare în loccalitatea Cerghid; 

- Canalizarea menajeră a oraşului Ungheni şi a localităţilor aparţinătoare 

Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea şi Moreşti; 

- amenajarea unui podeţ în localitatea Cerghid; 

- realizarea căilor de acces la cimitirul ortodox al satului Moreşti şi la 

parcelele de teren agricol; 

- acordarea de sprijin financiar cultelor. 

 

 

 

 

 

 


