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RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI UNGUREANU GEORGE EMILIAN    

VICEPRIMAR  AL  COMUNEI NUCET 
 

Subsemnatul Ungureanu George Emilian, viceprimar al comunei Nucet, 
judetul Dâmbovița, în conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 

   ”(1) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze 
periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa 
prezinte in consiliul local, respectiv in consiliul judetean o informare privind 
problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii. 

   (2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum si 
viceprimarii, respectiv vicepresedintii consiliului judetean sunt obligati sa prezinte un 
raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al 
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”, 

 depun prezentul raport cu privire la activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2021-  31.12.2021: 

 
- în anul 2021 am participat la 17  ședințe (12  ședințe ordinare,  1  ședință 
extraordinară și 4 ședințe extraordinare convocate de îndată) , toate convocate  
de către primarul comunei, unde au fost adoptate 83 de hotărâri; 
- organizarea, conducerea şi supravegherea în teren, a activităţilor ce s-au 
executat de către persoanele beneficiare de ajutor social, acţionând în principal 
în zonele vulnerabile ale comunei, privind depozitele de gunoaie necontrolate și 
zonele frecventate de multe persoane: râul Dâmboviţa aval şi amonte de podul 
peste acesta, staţiile de autobuz din cele trei sate, locurile virane, intrările - 
ieşirile din cele trei sate, şcoli şi grădiniţe, sediul primăriei, islazurile comunale, 
deoparte si de alta a drumurilor comunale, etc. 
- urmărirea tuturor investițiilor aflate  în derulare pe raza administrativ teritoriale 
a comunei Nucet; 
- asigurarea intervenţiei operative pentru remedierea defecţiunilor la reţeaua de 
iluminat public, răspunzând cu promptitudine, de regulă, la sesizările 
cetăţenilor;  
-remedierea reţelei electrice defectată pe raza comunei prin cooperare şi 
colaborare cu Electrica SA, precum și defrișarea vegetației crescute în rețea; 
- curăţenie pe  terenul de sport, precum şi pe perimetrul exterior al acestora; 
- coordnarea activității pentru: lucrări sistematice de cadastru pe raza comunei. 

 
 
 

Viceprimar, 
Ungureanu George Emilian 


