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Raport asupra activitilii Viceprimarului Oragului Ungheni'
pentru

perioada 01 lulie 2012 - 31 Decembrie 2012

Dupd repartizarea atribuliunilor de cdtre primarul oraqului Ungheni, d-

nul Prodan Victor, ca viceprimar am inceput activitatea de lucru printr-o

colaborare gi bund coordonare a compartimentelor din subordine.

In activitatea desfbguratd am luat mdsuri pentru buna funcfionare a

fiecdrui compartiment, pundnd accent in primul r0nd pe modul tn care sunt

rezolvate cererile cetdtenilor din toate localitilile aparlindtoare oraqului

Ungheni .

Prin metodele folosite, incd de la inceputul mandatului, am urmdrit

formarea unui climat sdnitos de munc6 qi de respectare a disciplinei cerute

de statutul fiecdrei funclii.

Analizdnd activitatea perioadei 01 iulie 2012-3I decembrie 2012, am

reugit ca printr-o bund colaborare cu primarul oraqului Ungheni sd realizdm

lucruri bune in toate sectoarele de activitate.

In secorul deservire, prioritard a fost ordinea gi curilenia pe strdzile

oragului, in sectorul blocuri gi in zona spaliilor verzi, precum gi curdlenia qi

decolmatarea qanfurilor.

A fost urmdriti permanent activitatea de transport-gunoi, de iluminat

public stradal tn toate 1oca1it61i1e, de reparalii a defectelor apdrute la

instalaliile de api gi canalizare, de efectuare a orelor de prestalii de cdtre

persoanele cu dosare de ajutor social.



Prin mdsurile specifice s-a asigurat funclionarea in bune condilii a

serviciului protecfie civild, P.S.I, evidenla militard gi proteclia muncii,

serviciu c[ruia i s-a creat posibilitatea urmdririi gi prevenirii evenimentelor

periculoase.

S-au luat mdsuri concrete pentru redresarea sectorului de transport,

mlsuri ce au condus la reducerea vizibild a consumului de combustibil, la

reducerea kilometrilor parcurqi ilegali qi in final la imbundtdfirea stirii

tehnice a autovehiculelor.

Lucrdrile realizate in a doua perioadi a anului 20L2 au condus la

implicarea in multe sectoare, deoarece au fost lucriri apdrute zilnic din

insSgi necesitatea funcliondrii corecte a primiriei Oraqului Ungheni.

In toatd activitatea depusd pe perioada anului 2012, am avut sprijinul a

unei bune colabordri, cu toate compartimentele de conducere din primirie

cdt gi compartimentului juridi-secretariat astfel incdt am asigurat un climat

legal de muncd.
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