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În calitatea mea de viceprimar al comunei Raciu, am desfășurat în cursul anului 2014 următoarele
activități:

• Pregătirea DJ 702B – DC 64A pentru iarnă cu material antiderapant și împrăștierea acestuia, ori de câte ori
a fost necesar.

• Aprovizionarea cu îngrășăminte chimice, împrăștierea acestora pe toată suprafața islazurilor comunale.
• Curățarea de mărăcini a islazurilor din satele Șuța-Seacă, Raciu și Siliștea.
• Amenajarea cu pietriș, nivelarea și curățarea de mărăcini a străzii  Școlii  Raciu – Centru After School,

Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari și a altor străzi laterale.
• Contribuția cu personal de la ajutorul social la lucrări auxiliare la Casa Parohială Șuța-Seacă și la biserica

Raciu.
• Pregătirea  pentru  iarnă  a  tuturor  unităților  de  învățământ  cu  lemne  pentru  foc,  tăierea  și  depozitarea

acestora în magaziile instituțiilor mai sus menționate.
• Participarea  cu  personal  de  la  ajutorul  social  la  repararea  unor  defecțiuni  de  aprovizionare  cu  apa  a

cetățenilor comunei.
• Efectuarea de curățenie la locul de joacă Raciu și tăierea vegetației aflată pe marginea DJ 702B Șuța-Seacă

– Raciu.
• Efectuarea curățeniei pe marginea DJ 702B între satele Raciu - Șuța-Seacă și Raciu – Siliștea, precum și în

zonele terenurilor de fotbal Raciu și Șuța-Seacă, străzii Șuța Deal (Șuța-Seacă) precum și pe strada Școlii
(Raciu) cu ocazia Zilei Curățeniei.

• Aprovizionarea  cu  alimente  provenite  din  ajutoarele  U.E.  precum  și  distribuirea  corecta  a  acestora
împreună cu asistentul social.

• Participarea, împreună cu asistentul social, tehnicianul cadastru și inginerul urbanism la rezolvarea tuturor
problemelor ivite în cursul anului 2014, mai ales în ceea ce privește disputele legate de fondul funciar și
grănițuiri.

• Întreținerea și efectuarea lucrărilor de amenajare a spațiilor adiacente Clădirii anexă a Primăriei Raciu,
sediului Primăriei, Căminului Cultural Raciu și Dispensarului medical Siliștea.

• Participarea la toate ședințele Consiliului Local al comunei Raciu, unde am întocmit un proiect de hotărâre
privind Planul de acțiuni și  lucrări  de interes local pentru anul 2014 și un Proiect de hotărâre privind
înființarea unui număr de cinci hidranți subterani pe raza comunei.

• Participarea la acțiuni de deszăpezire pe toată perioada de iarnă, ori de câte ori a fost nevoie.
• Sprijin pentru efectuarea studiilor pedologice pe izlazurile comunei Raciu.
• Efectuarea, cu sprijinul cetățenilor de la ajutorul social și a d-lui consilier Șerban Ion, a două rampe pentru

facilitarea accesului animalelor din comună la adăparea în râul Dâmbovița.
• Am efectuat igienizarea fostelor gropi de gunoi din satele Șuța Seacă și Raciu. 

Viceprimar, 
Voicu Nicolae
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