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VICEPRIMAR- CHIȚU VIRGINICA GABRIELA 

 

ANUL DE REFERINȚĂ- 2021 

 

 

 

 

Întocmit conform art 225, alin (2) din Codul Administrativ 



         În urma raportului secretarului general al Primăriei orasului Titu, cu nr 15725/17.11.2020, 

a fost inițiat proiectul de hotărâre referitor la alegerea viceprimarului, cf. prevederilor art 152 

din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

        Prin vot secret,am fost desemnată din rândul consilierilor locali, drept persoana care să 

îndeplinească funcția de viceprimar, subordonată primarului și, în situațiile prevăzute de lege, 

care să devină înlocuitorul de drept acestuia exercitând atribuțiile specifice. 

        Tinând cont de faptul că Raportul viceprimarului este o obligație legală dar și o datorie 

morală, în dubla calitate ce mi-a revenit , și anume cea de viceprimar dar și de consilier local, 

am desfăsurat o activitate pornind de la premisa că administrația publică locală este factorul 

hotărâtor pentru inițierea unor programe axate pe crearea unui mediu de viată optim locuitorilor 

orașului nostru. 

         Unul dintre punctele-cheie ale viziunii mele se referă la schimbarea atitudinilor, 

democrația fiind motto-ul nu numai in cadrul organizațiilor politice dar și în structura 

administrației publice ( competență, transparență, responsabilitate) 

         Ca și consilier local, am onorat obligațiile din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile celorlalte acte  normative în 

vigoare. 

Am participat la ședințele Consiliului local iar în calitate de membru al Comisiei administrație 

publică, juridică, apărare, ordine publică,respectarea și apărarea drepturilor omului, am fost 

convocată și am participat la lucrările acesteia. 

Mi-am exercitat votul în ceea ce privește  

● Proiecte de hotărâre referitoare la aprobare documentație faza DALI și indicatori 

tehnico-economici pentru diverse investiții  

● Proiecte de hotărâre referitoare la aprobare prelungire durată valabilitate contracte de 

închiriere locuințe tip Anl/ repartizare/ vânzare 

● Proiecte de hotărâre referitoare la bugetul local/ taxe si impozite locale 

● Proiecte de hotărâre referitoare la aprobare introducere în domeniul public/privat al 

orașului a unor bunuri imobile –teren 

● Proiecte de hotărâre referitoare la acordare ajutoare de urgență/ publicare volume poezii, 

cărți 

● Etc. 

 

Am inițiat următoarele proiecte de hotărâre 



❖ Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, doamnei Marin 

Elena, sat Fusea, la împlinirea vârstei de 100 de ani. 

❖ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, a 

planului achizitiilor publice, organigramei și statului de funcții, al SC SALUB TITU 

SRL 

❖ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, a 

planului achizitiilor publice, organigramei și statului de funcții, al SC URBAN TITU 

SRL 

❖ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea organigramei și statului de funcșii 

pentru anul 2021 al SC SALUB TITU SRL. 

 

În calitate de viceprimar, în condițiile legii, am semnat adeverințe, certificate, autorizații și alte 

documente ce se emit în cadrul instituției. Mi-am îndeplinit atribuțiile delegate prin dispoziția 

primarului sau prin hotărâre, de către Consiliul local. 

● Mandat special reprezentant UAT Titu in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Dâmbovița 

● Mandat special reprezentant UAT Titu in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Management Integrat al Deseurilor în judet Dâmbovița 

● Reprezentant Consiliul local în vederea constituirii nucleului de coordonare la nivel 

local a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 

● Membru comisia socială de soluționare contestații privind solicitările de locuințe pentru 

tineri –tip ANL 

● Presedinte comisia de negociere ofertă vanzare teren în suprafată de 5800 mp, teren 

necesar pentru construirea de locuinte proprietate personală de către tineri cu vârsta până 

în 35 de ani, Legea 15/2003 

● Responsabil cu afaceri europene la nivelul orasului Titu 

● Membru in Comisia de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii, prin procedura 

simplificata, a contractului de lucrari Reabilitare și extindere spatii verzi în orasul Titu. 

● Membru in Comisia  de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii, prin licitatie 

deschisa, a contractului de Furnizare si plantare de arbori pentru amenajarea unor 

aliniamente pe domeniul public al orasului Titu 

● Membru in Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de 

achizitie publică de echipamente/dispozitive electronice- Asigurarea accesului elevilor 



din orasul Titu, judet Dambovita, la procesul de învățare în mediul on-line, în contextul 

crizei pandemice create de coronavirusul  SARS-CoV-2, Cod SMIS 149434 

● Membru în Comisia de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor simplificate 

pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse- Proiect Consolidarea 

capacitatii unităților de învățământ de stat din orasul Titu, judet Dambovita, în vederea 

gestionării situatiei de pandemie generate de virusul SARS-CoV-2, Cod SMIS 143572 

● Presedinte Comisia de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de 

înregistrare sistematică a imobilelor , pe sectoare cadastrale. 

● Presedinte Comisia pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de 

investitii- Reabilitare termica blocuri ANL-Lot C1-C5, scara A si B,  B2B, in orasul 

Titu, judetul Dambovita. 

● Presedinte  Comisia receptia finală pentru obiectivul de investitii Reabilitare termică, 

sistematizata pe vertical, imprejmuire si schimbare de destinatie imobil- parte sediul 

Jandarmerie si etaj 1 Protoierie in oras Titu. 

● Presedinte Comisie receptie finală pentru obiectivul de investitii Ramforsare in doua 

straturi drum Titu-Hagioaica(Elsid) 

● Presedinte Comisia care va certifica categoria de proprietari persoane fizice de la care 

nu se recupereaza cota de contributie proprie pentru executarea lucrarilor de interventie 

(lucrari de reabilitare termica) asupra blocurilor de locuinte. 

● Membru in Comisia de evaluare a ofertelor privind organizarea licitatiilor publice in 

vederea inchirierii unor spatii comerciale situate in Piata Agroalimentara Complex 

Modern Titu 

● Presedinte Comisia de inventariere a elementelor de natura de activ si pasiv mijloace 

fixe, obiecte de inventar,materiale, creditori, debitori,clienti furnizori,casa imprimate cu 

regim special,mijloace fixe primite sau date cu chirie, valori materiale primite sau date 

spre prelucrare altor unitati, titluri de participare, active corporale si necorporale 

detinute de Primaria Oras Titu. 

● Presedinte supleant  in Comisia speciala pentru intocmirea si actualizarea inventarului 

bunurilor apartinand domeniului privat al UAT Titu 

● Presedinte Comisia de receptie la terminarea lucrarilor de executie aferente obiectivului 

de investitii Reabilitare termica blocuri P1,P2,C2,C3,E1,E2,E3,O1,O2 in orasul Titu, 

judet Dambovita. 

● Presedinte Comisia sociala de solutionare contestatii privind solicitarile de locuinte 

pentru tineri, construite prin program ANL 



● Presedinte Comisia de receptie finală a lucrarilor de executie aferente obiectivului 

Modernizare drumuri locale si strazi, in oras Titu, judet Dambovita. 

● Presedinte Comisia pentru probleme de aparare a orasului Titu. 

       Am respectat prevederile Codului etic și de integritate, am păstrat secretul profesional și 

confidențialitatea documentelor pe care le-am întocmit. Am monitorizat activitatea 

departamentelor din cadul UAT Titu, activitate desfăsurată în conformitate cu obiectivele 

specifice stabilite. Punctul de plecare al acestei monitorizări a fost Registrul general al riscurilor 

identificate pe fiecare compartiment in parte, conform SCIM. Am desfășurat activitate în cadrul 

unor comisii de recepție lucrări, licitații publice în vederea închirierii unor  spații comerciale.  

       Mi-am propus ca mod principal de abordare a problemelor cu care se confruntă comunitatea 

locală, contactul permanent cu cetățenii,dialogul constructiv, deschis, rezolvând problemele în 

mod transparent, corect. Un accent deosebit am pus pe implicarea în viața culturală a orașului, 

pe promovarea valorilor comunității, pe cooperarea între instituții. M-am implicat în activitatea 

de amenajare a spațiilor verzi, a respectării ordinii și liniștii publice, în rezolvarea problemelor 

de mediu de la nivelul UAT Titu și a situațiilor de urgență. Am avut în vedere lucrările de 

igienizare, tinând cont de situația pandemică în care ne aflăm, am supervizat lucrările realizate 

în cadrul proiectelor aflate în desfăsurare pe raza orașului( trame stradale, PSI-unități de 

învățământ, extindere parc, reabilitare obiective- cabinet medical, clădire TBC, etc. ). În calitate 

de reprezentant al UAT Titu, am supervizat activitatea Centrului de vaccinare. Am monitorizat 

activitatea departamentului Asistență socială și protecția copilului, în scopul identificării și 

sprijinirii persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile. 

         Esențială a fost rezolvarea în mod cât mai rapid si eficient a cererilor cetățenilor. Pledez 

pentru informatizare și în acest sens, am sprijinit grupul de lucru al site-ului instituției, site care 

va fi dat în folosință în luna ianuarie 2022. 

        Am răspuns în timp util tuturor adreselor și solicitărilor venite din partea diverselor 

instituții ale statului, respectiv Prefectura Dâmbovița, Consiliul Judetean , Garda de mediu, 

Direcția Sanitar-Veterinară, etc. și am participat la controalele efectuate de Garda de mediu, 

Apele române, Direcția de sănătate publică, Direcția Sanitar-veterinar, Curtea de Conturi, etc 

        Împreună cu responsabilii de departamente și sub îndrumarea domnului primar, am 

continuat implemetarea proiectelor de la nivelul UAT Titu . 

● Reabilitare si extindere spații verzi în orașul Titu, cod SMIS 118257- perioada 

implementare 13.09.2017- 30.06.2022 

Proiectul se află în execuție din 24.05.2021.( Extindere parc) 



Activități - organizare de șantier( finalizat), decopertare, defrișare(finalizat),asigurare 

utilități pentru obiectiv, demarare execuție obiect investiție 1 (toalete), demarare 

execuție obiect investiție 2 ( zona de promenadă), demarare execuție lucrări obiect 

investiție 3- (spații de recreere și joacă), demarare execuție obiect investiție 4 

(amenajare peisagistică), demarare execuție obiect investiție 5(foișor).   

● Eficientizarea energetică a Liceului teoretic IC Vissarion, oras Titu, cod SMIS 

118389- perioada implementare 01.04.2017- 31.12.2023 

În decembrie 2021 este în elaborare proiectul tehnic. 

● Reabilitarea, extinderea si modernizarea  Liceului Tehnologic Goga Ionescu, cod 

SMIS 122028- perioada implementare 04.03.2016-31.12.2023 

În decembrie 2021 se află în procedură de achiziție proiectare si execuție lucrări- faza 

evaluare tehnică. 

● Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Titu prin investiții în 

infrastructura rutieră, educațională si socio-culturală, cod SMIS 124342 

a) Construire cresă în orasul Titu. 

Proiect tehnic realizat 

Se vor reactualiza indicatorii tehnico-economici 

b) Reabilitare termică și modernizare Centru pentru Tineret 

                Lansarea achiziției în SEAP se va face după reaprobarea indicatorilor tehnico-

economici 

c) Reabilitare străzi și sistem de evacuare pluvială, zonele Titu Târg, Plopu 

● Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin investiții în infrastructura orasului 

Titu, cod SMIS 1238668-perioada implementare  01.01.2018-31.12.2023 

a) Reabilitare străzi și sistem de evacuare ape pluviale zonele Fusea, Hagioaica, str 

M. Viteazu, oras Titu, jud Dambovita 

Se află în desfășurare. 

b) Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Scolii Gimnaziale Pictor N. 

Grigorescu 

A fost întocmită documentație achiziție proiect tehnic.  Lansarea achiziției în SEAP  se 

va face după reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, cf OG 15/2021.  

c) Locuinte sociale 

A fost realizat proiectul tehnic. Lansarea achiziției în SEAP  se va face după reaprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, cf OG 15/2021. 



● Asigurarea accesului elevilor din orasul Titu, judetul Dambovita, la procesul de 

învățare în mediul on-line,în contextul crizei pandemice create de coronavirusul 

Sars-CoV-2, cod SMIS 149434 

Proiectul se află în asteptare evaluare. 

● Consolidarea capacității unităților de învățămînt de stat din orațul Titu, judetul 

Dâmbovița, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars- 

CoV-2, cod 143572 

● Proiectul se află în asteptare evaluare. 

 

          Doresc să asigur că interesul meu este și va fi întotdeauna binele cetățeanului.  Îmi doresc 

ca locuitorii orașului Titu să se simtă ”acasă” în acest loc, să beneficieze de condiții decente de 

viață, de confort și siguranță. 

 

 

 

Întocmit , 

Viceprimar  

CHIȚU VIRGINICA GABRIELA 

 

 


