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          Raportul anual al aleșilor locali reprezintă principalul instrument de informare 
la modul de gestionare a problemelor localității, la modul în care autoritățile 
soluționează problemele administrației publice locale.  
           Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală prevăzută de art. 225 
alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, dar și o datorie morală prin care se aduce la cunoștința cetățenilor 
activitatea desfășurată de către administrația publică locală.  
           În data de 04. 12. 2020 am fost aleasă viceprimar al Orașului Căzănești, prin 
Hotărârea Consiliului Local al Orașului Căzănești , nr. 88 din 04 decembrie 2020.  
           În calitate de viceprimar al Orașului Căzănești, în baza atribuțiilor ce-mi revin 
conform legii și a celor delegate prin dispoziții ale primarului, am încercat să rezolv  
problemele ivite de-a lungul anului, atât în cadrul primăriei cât și în ceea ce privește 
relația cu cetățenii orașului. 
          Conform Dispoziție nr.16/21.01.2021, Viceprimarul orașului Căzănești 
îndrumă, coordonează, controlează și răspunde pentru activitatea următoarelor 
servicii și compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului 
Căzănești: 
         a) Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență; 
         b) Compartimentul Administrativ-Gospodăresc; 
         c) Compartimentul Cultură și Sport; 
   
        Am să încerc să prezint, pe scurt , modul în care am reușit sau nu să îmi exercit 
funcția de viceprimar, potrivit fișei de atribuții. 
 
        Școala a fost și va rămâne pentru mine o prioritate și chiar dacă nu fac parte din 
Consiliul de Administrație, am încercat să port o legătură permanentă cu conducerea 
școlii și cu administratorul acesteia. 
        Am asigurat transportul lemnelor de la localul B la grădiniță, curățenie in jurul 
celor trei localuri, deplasările intre localuri pentru distribuirea de teste COVID și 
materiale de curățenie, etc. 
         La început de an școlar, am organizat concursul de șofer de microbuz, concurs 
la care nu s-a înscris nici un candidat. Nu am renunțat și până la urmă, după trei 
incercări consecutive, postul s-a ocupat. Împreună cu conducerea școlii am organizat 
transportul școlar , atât in ceea ce privește cursele , stațiile, cât și participarea 
părinților ca însoțitori. 
         La solicitarea părinților din zona gării, stațiile Teiului și Nedu, am amplasat 
două statii unde copiii însoțiți de către părinți se pot adăposti când vremea e 
nefavorabilă.              
         De 1 Iunie am reușit să contractăm , pentru preșcolarii și elevii localității, un 
spectacol deosebit, interactiv cu o trupă de profesioniști. 
         Pentru elevii cu rezultate deosebite  am cumpărat cărți , pe care le-am oferit  la 
sfârșit de an școlar, însoțite de diplome. 
         Și tot pentru copii, l-am rugat pe Moș Crăciun , să fie prezent in fiecare clasă , 
să participe la serbare și să ofere acestora cadouri . 
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         Spectacolul, cărțile și cadourile au fost cumpărate din banii oferiți de sponsorii 
noștri, cărora le mulțumim, încă o dată. 
          Consider că trebuie să facem investiții majore în ceea ce privește școala din 
Căzănești și ele se referă la: inlocuirea acoperișului, sală de festivități pe 
amplasamentul fostei cantine, gard nou, teren de sport, etc. 
  
            Referitor la Serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială, am participat, împreună cu colegii de la asistență socială, la efectuarea 
anchetelor sociale necesare diferitelor nevoi ale cetățenilor și autorităților. 
           Am vizitat, sprijinit și consiliat familii care au avut nevoie de suport moral, de 
ajutor material, de sprijin educațional. 
           Am supravegheat îndeaproape  repartizarea ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinței precum si a altor tipuri de ajutoare primite de beneficiarii de venit minim 
garantat, dar și de persoanele defavorizate care au beneficiat pe parcursul anului 2021 
de Programul operational Ajutorarea persoanelor defavorizate–POAD, care a 
presupus distribuirea de ajutoare alimentare-alimente de bază și de produse de igienă, 
în două tranșe. 
          Am inițiat și coordonat proiectul ,,Și tu poți fi Moș Crăciun”, proiect de 
voluntariat, care a avut ca scop sprijinirea  copiilor cu nevoi materiale și sociale , prin 
colectarea și distribuirea de îmbrăcăminte, dulciuri, jucării, rechizite. 

 
           În ceea ce privește sănătatea, am organizat campania de vaccinare Covid 19,  
cu ajutorul unității mobile a Centrului Medical de Diagnostic și Tratament 
Academician Ștefan Milcu, București, din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în 
trei etape: 2 nov., 23 nov., 14 dec. 2021. Cetățenii au fost vaccinați la centrul organizat 
la SPCLEP Căzănești, dar și la domiciliu( persoane nedeplasabile). 
           Am colaborat cu medicul de familie de câte ori am fost solicitată și am oferit 
sprijin în ceea ce privește curățenia din curte și din afara acesteia, cărat gunoi, reparat 
trotuar, etc. 
           Am supravegheat îndeaproape lucrările de reparații de la fosta grădiniță, în 
care se va muta dispensarul uman. 
 
          Chiar dacă situația pandemică nu ne-a permis organizarea unor manifestări 
culturale de amploare, am susținut împreună cu Biblioteca, Școala Profesională ,  
Centrul Cultural Educativ și Biserica activități culturale frumoase, activități care au 
marcat evenimente de peste an: 24 Ianuarie, 9 Mai, 1 Decembrie, etc. 
          De sărbătorile de iarnă am pregătit împreună cu dna bibliotecar și instructorul 
educativ un plugușor specific localității noastre , plugușor cu care grupul de tineri a 
colindat autoritățile si casele de gospodari. 
 
          Referitor la activitatea sportivă, am pregatit baza sportivă existentă pentru 
campionat ( tuns gazon, varuit și vopsit gard, toaletat pomi, igienizat vestiare, etc.)și 
am contribuit, în masura competențelor mele, la inițierea unui proiect pentru 
construirea unei baze sportive, în incinta stadionului. 
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          De asemenea, am intocmit referatele pentru decont arbitraj. 
          Terenul de sport sintetic a fost în permanență ingrijit și reparat. 

 
          Deși sunt direct raspunzătoare de ordinea publică din localitate, menționez că 
nu sunt mulțumită de rezultate, deoarece, în acest sens este necesară muncă de echipă, 
ceea ce la noi lipsește. 
           Consider că trebuie înființată Poliție locală, care reprezintă o  forţă de ordine 
şi linişte publică  ale cărei acţiuni vor avea un efect direct asupra gradului de asigurare 
a ordinii şi liniştii publice.  
           Activitatea Poliţiei Locale vine în sprijinul cetăţeanului şi problemelor legate 
de mediu, urbanism, comerţ şi evidenţa persoanelor.  
           Un alt domeniu important în care Poliţia Locală va avea un impact major este 
cel al opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor în locuri nepermise, care generează 
în prezent mari probleme, atât în ceea ce priveşte fluenţa circulaţiei rutiere, cât şi al 
desfăşurării altor activităţi edilitare. 
           Se poate estima că, datorită atribuţiilor de inspecţie şi control ale Poliţiei 
Locale, serviciile furnizate de autorităţile administraţiei publice locale în toate aceste 
domenii vor cunoaşte o îmbunătăţire semnificativă. 
           Polițiștii locali vor acorda sprijin compartimentelor din cadrul Primăriei 
Căzănești, pentru soluționarea diferitelor sesizări, petiții sau reclamații de orice fel,  
transmise de către cetățeni.  
            Poliția Locală va monitoriza parcul , locurile de joacă, terenul sintetic, 
stadionul, școlile, precum și celelalte instituții din localitate, pentru ca mobilierul să 
rămână intact, să fie păstrată curățenia, iar locuitorii orașului să se poată bucura în 
liniște și în siguranță de aceste spații .  
            Menționez că atribuţiile  Poliției Locale sunt semnificativ mai ample decât 
cele pe care ni le asigură firma de pază cu care avem un contract de servicii în derulare 
și împreună cu care am verificat , chiar și la ore inaintate din noapte, anumite zone 
din localitate. 
 
            Ca urmare a confirmării pestei porcine africane la fermele din localitatea 
noastră , ne-am intrunit Unitatea Locală de sprijin și am luat măsuri pentru 
împiedicarea răspândirii bolii . Am informat populația , am procurat și distribuit 
gospodariilor care dețineau porci recipiente și substanțe dezinfectante. 
                                   
           În perioadele ploioase, de peste an, am coordonat împreună cu șeful SVSU 
echipa de pompieri , care, cu motopompele din dotare , a evacuat apa din gospodăriile 
inundate,    din șanțuri și din zona blocurilor. 
           Nu ne-am confruntat cu situații deosebite, în ceea ce privește incendiile de 
locuinte sau de vegetație. 
           
           În legătură cu protecția și refacerea mediului am coordonat personal 
acțiunea de igienizare și salubrizare a orașului.  
           Am asigurat, împreună cu beneficiarii de venit minim garantat, curățenia 
zilnică în zona centrală precum și curățenia periodică în întreaga localitate ,atât în 
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interiorul orașului cât și în toate zonele în care au existat depozitări nelegale de 
deseuri create de o parte a populatiei, care nu respectă regulile și care a primit amenzi. 
          Tot referitor la depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice fel, am procedat 
la contractarea unei firme care a restrâns platforma de gunoi de lângă fostul CAP.  
          Într-o altă acțiune, de această dată, de voluntariat ( fără plată a serviciilor), o 
parte din societățile agricole, de pe raza localității,  ne-a pus la dispoziție utilaje 
agricole cu care am reușit să închidem platforma din zona Bentului. 
          In vederea realizării unui grad mai mare al colectării deșeurilor , precum și 
pentru protecția mediului , au fost înființate 5 puncte de colectare a deșeurilor 
reciclabile, amplasate pe domeniul public al orașului- containere însotite de panouri 
informative. Deși au fost informați( pe site-ul primăriei și pe adresa de facebook),  
din păcate , cetățenii depozitează în aceste containere și cenușă, animale moarte, 
gunoaie.......  
          Nu am reușit să amplasăm coșuri de gunoi pe domeniul public, deoarece nu ne 
-au permis lucrările de canalizare. 
          Am asigurat păstrarea în bune condiții a spațiilor verzi de pe raza orașului prin 
intermediul angajaților primăriei, cu ajutorul motocositorilor din dotare. 
          Tot împreună cu angajații primăriei și cu beneficiarii de venit minim garantat    
am pregătit terenul din parc și am semănat gazon, pe care l-am ingrijit permanent, 
creând astfel un spațiu verde de care sa ne bucurăm cu toții. 
          M-aș bucura dacă am înțelege că , dacă vrem să trăim într-un mediu curat și 
sănătos, trebuie să fim mai responsabili. 

 
         Am monitorizat lucrările de asfaltare de pe străzile cuprinse în proiectul 
Reabilitare sistem rutier-  str. Pompierilor, Stadionului, Gârlei, Bentului, Cireșului, 
Eternității, Agricultori și Câmpeni și  acțiunea de pietruire a str. Depozitului, Intrarea 
Asociației și Intrarea Fermei. 
         Am sesizat firmele contractante din proiectul de canalizare, în legătură cu orice 
problemă apărută pe drumurile  publice din localitate, acolo unde pământul s-a surpat, 
unde era nevoie de piatră, etc. 
         Am remediat trotuarul de pe Soseaua Gării, împreună cu firmele contractante și 
cu muncitorii primăriei. 
         Chiar dacă nu a fost proiectul nostru, am urmărit lucrarea Consiliului Judetean 
( de pe raza localității noastre), privind asfaltarea trecerii la calea ferată și a intrarilor 
pe străzile laterale din zona gării. 
        Am curățat și erbicidat trotuarul de pe toate străzile , de câte ori a fost nevoie. 
        Pentru siguranța circulației pe drumurile publice din localitate, precum și pentru 
protejarea drumurilor, am venit cu propuneri , alături alți colegi consilieri, referitoare 
la amplasarea unei bariere electronice, montarea de limitatoare de viteză, sens unic în 
zona blocurilor, interzicerea staționării mașinilor de tonaj mare, propuneri care fac 
obiectul unui proiect din lista de investiții a anului 2022. 

 
        
  
        Serviciile comunitare de utilitate publică de interes local 
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        Privind alimentarea cu apă, am colaborat foarte bine cu angajații de la stația de 
apă, de fiecare dată am fost anunțată când s-a intrerupt alimentarea cu apă, am 
incercat împreună să remediem problemele, mai ales cele legate de avariile produse 
lucrările de canalizare . În continuare, calitatea apei, lasă de dorit. 
        Am urmărit îndeaproape lucrările de canalizare și am semnalat toate sesizările 
cetățenilor , precum și cele observate de către mine. 
        La fiecare inceput de săptămână și de câte ori a fost nevoie, am fost prezentă la 
baza unde își au sediul firmele contractante, unde am discutat cu șeful de șantier și cu 
reprezentanții RAJA. 
        Nu întotdeauna am găsit înțelegere din partea acestora, din diverse motive , însă 
am insistat și am găsit soluții de moment. 
         De multe ori împreună cu paza sau cu muncitorii noștri am semnalizat craterele 
apărute pe străzi  în urma ploilor abundente, atunci când in baza nu exista nici un 
muncitor . 
         În același timp, m-am folosit de oamenii și de utilajele de la aceste firme pentru 
a mai rezolva și alte probleme ale localității( săpat șanț, nivelat stadion, scos rădăcini, 
strâns gunoi, etc).  
 
         Un alt serviciu de utilitate publică este serviciul de salubrizare , pe care îl avem 
delegat firmei ,,Selectiv” SA și cu care am înregistrat un progres referitor la faptul 
că: nu mai descarcă mașinile de gunoi la noi și sunt din ce in ce mai puține reclamații 
referitoare la faptul că uită să ia gunoiul de la anumiți cetățeni.  
         Din lipsă de mașini nu reușim să colectăm selectiv, cetățenii nu primesc saci 
pentru reciclabile . Am incercat să-i fac pe cetățeni să înțeleagă că generăm și plătim 
cantitate mare de gunoi la nivel de UAT, deoarece punem în tomberon, pe lânșă 
gunoiul menajer,  cenușă, piatră, pământ, iarbă, etc . 
 
         Pentru a asigura o eficientizare a iluminatului public am facut demersuri 
pentru inlocuirea lampilor defecte . Permanent am programat iluminatul public pe 
timp de noapte, astfel incât să evităm risipa .De sărbătorile de iarnă am montat 
ghirlande luminoase. 
          Din vara anului trecut , localitatea noastră are sistem de supraveghere video, 
sistem de care răspund și care nu funcționează la parametrii normali, mai ales 
camerele alimentate fotovoltaic. De fiecare dată când am observat o neregulă, am luat 
legătura cu reprezentanții firmei COMTEH , insistând asupra faptului că lucrarea este 
in garanție și sunt obligați să facă reparațiile. 
 
          In perioada analizata am organizat si urmarit desfasurarea in conditii 
corespunzatoare a actiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la unitatile de 
invatamant, blocurile de locuințe, parc, teren de fotbal. 
          
          Am întocmit anual și lunar planul de acțiune și pontajul pentru beneficiarii de 
venit minim garantat, în funcție de anotimp și de necesitățile specifice lucrărilor de 
interes local. 

Activitatea cu beneficiarii acestui program am structurat-o pe două secțiuni: 



7 
 

          O parte dintre beneficiari au sarcini bine stabilite , pe zile și ore: parc, pădure, 
lemne, reciclabile, cimitir, gară; ceilalți prestează in funcție de activitățile propuse în 
săpt./luna respectivă : curățenie străzi, platformă de gunoi, zona blocuri, zona gării, 
zona căii ferate,curți instituții publice, toaletat copaci, încărcat gunoi, greblat, 
măturat, etc. 

Toate aceste activități sunt supravegheate și controlate permanent. 
 

          Problema câinilor vagabonzi este, în principiu, pe cât de simplă pe atât de 
sensibilă. M-a preocupat această problemă și încă de la începutul mandatului, 
împreună cu domnul primar am incercat să găsim o firmă care să ne ofere servicii de 
ecarisaj . S- a incheiat un contract , au ridicat  o parte din câinii fără stăpân, însă 
numărul lor este foarte mare și vom continua și anul acesta . 
           Până să incheiem contractul, pentru că in zona scolii, local B, erau foarte mulți 
câini care constituiau un real pericol pentru copii, impreună cu angajații primăriei am 
ridicat un gard care împiedică plimbarea câinilor dinspre fosta brutărie spre școală. 
 
           Am supravegheat efectuarea muncii în folosul comunității a 10 persoane 
obligate prin hotărâre judecatorească la efectuarea acestui tip de activități( 
condamnări la locul de muncă) .De asemenea, am stabilit conținutul și condițiile în 
care aceștia execută activitatea, precum și  programul de lucru și pontajul. 
 
           Am in subordine personalul care face parte din compartimentul 
administrativ al primăriei, cultura și sportul, personal pe care am reușit să-l 
organizez și să-l coordonez , în funcție de prioritățile localității, de evenimente și 
necesități.  
           Fiecare săptămână a debutat cu o întâlnire  de lucru, întâlnire la care am 
analizat, am planificat și am organizat activitățile . 
 
           Împreună cu angajații primăriei, am realizat diverse lucrări de reparații și 
întreținere la clădirea primăriei, la SPCLEP, la căminul cultural,   precum și în parcul 
din centrul localității (reparații și vopsit  banci, vopsit stâlpi de iluminat, reparat 
aparate de joacă) .Tot ei au confecționat și montat suporturi metalice pentru 50 de 
steaguri tricolore. 
 
           Am fost numită in diverse comisii de receptie parțială sau finală a unor lucrări 
efectuate . 
 
          Am răspuns în timp util tuturor adreselor și solicitărilor venite din partea 
diverselor instituții ale statului, respectiv Prefectura Ialomița, Consiliul Judetean 
Ialomița, Garda de mediu, Direcția Sanitar-Veterinară, etc. și am participat la 
controalele efectuate de Garda de mediu, Direcția de sănătate publică, Direcția 
Sanitar-veterinară, etc.  
 
        Am suplinit lipsa domnului primar, prin dispoziție a acestuia, ori de câte ori a 
fost nevoie, încercând să coordonez cât mai bine activitatea din cadrul primariei. 
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        Am participat la toate sedințele de Consiliu Local , aducându-mi aportul la 
aprobarea proiectelor de hotărâre. 
        Relația cu Consiliul Local a fost bună, și în acest sens mulțumesc tuturor 
colegilor mei consilieri, indiferent de apartenența lor politică, pentru tot efortul depus 
în folosul comunității, în anul care s-a încheiat. 
         Și relația cu cetățenii a fost una bună, am înțeles cu toții că tot ceea ce facem , 
facem în folosul nostru, al tuturor și că trebuie să ne respectăm reciproc. I-am 
informat, pe site-ul primăriei și pe adresa de facebook, despre activitățile desfășurate, 
despre problemele apărute la serviciile de utilitate publică și i-am felicitat cu ocazia 
sărbătorilor de  peste an. 
         Vreau să mulțumesc colegilor din Primăria Orașului Căzănești, care au dat 
dovadă de responsabilitate  în ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate și din 
partea cărora am beneficiat de susținerea necesară pentru a-mi rezolva sarcinile, 
activitatea pe care am desfășurat-o fiind rodul muncii de echipă. Cred că au înțeles 
că, ,,Dacă vrei, poți!” și că, ,,Omul sfințește locul!, dacă are cu cine și cu ce..... 
         Activitatea mea, ca și viceprimar, are și puncte slabe, cum ar fi: lipsa de 
experiență în administrație, lipsa competențelor manageriale, lipsa utilajelor de 
muncă, lipsa fondurilor, etc. 
         Închei acest raport cu mentiunea ca problemele zilnice cu care ne confruntăm 
atât eu cât si domnul primar, sunt foarte complexe și nu știu daca am reușit să cuprind 
toate activitățile  desfășurate pe parcursul întregului an, dar am speranța că activitatea 
mi- a fost apreciată de către domnul primar, de către consilierii locali și de cea mai 
mare parte a cetățenilor orașului Căzănești. 
 

Cu stimă, 
Viceprimar 

Andonache Rodica Viorica 
 
 
 


