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ATRIBUŢII VICEPRIMAR MANDAT 2020 – 2024 

 

 

1. Controlează şi ia măsuri asupra modului în care sunt depozitate deşeurile 

menajere, industriale sau de orice alt fel, pentru asigurarea igienizării malurilor, 

cursurilor de apă din raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale 

şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari; 

2. Răspunde de organizarea şi coordonarea acţiunilor locale din cadrul proiectului 

„Sistem de Management Integrat a Deşeurilor în judeţul Neamţ” şi de modul în 

care se realizează ridicarea deşeurilor de pe raza comunei Grinţieş; 

3. Răspunde de administrarea păşunilor împădurite şi de pădurile comunei prin 

activităţi de control, analiză şi verificări în teren; 

4. Răspunde de constatarea şi evaluarea  pagubelor produse de către fauna 

sălbatică de interes cinegetic asupra culturilor agricole, silvice şi animalelor 

domestic;  

5. Răspunde de organizarea păşunatului pe raza comunei;   

6. Ţine evidenţa cetăţenilor beneficiari al legii nr. 416/2001 şi a lucrărilor pe care 

le efectuează aceştia conform graficului stabilite precum şi a persoanelor care 

au obligaţia de a executa activităţi în folosul comunităţii conform sentinţelor 

civile ale instanţelor de judecată; 

7. Răspunde de protecţia muncii a aparatului de specialitate a primarului, a celor 

din cadrul serviciilor publice locale şi a cetăţenilor beneficiari ai legii 416/2001; 

8. Vă coordona modul  în care se exploatează masa lemnoasă provenită de pe 

islazurile împădurite ale comunei şi din pădurile primăriei; 

9. Răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de apă, canalizare, staţia de 

epurare, bazin de captare, executarea branşamentelor de reţeaua de apă şi 

canalizare, instalarea apometrelor şi citirea acestora; 

10.  Este responsabil cu managementul deşeurilor (colectarea, transportul, 

valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi 

întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile 

întreprinse de un comerciant sau un broker) la nivelul primăriei comunei 

Grinţieş; 

11. Domnul viceprimar va duce la îndeplinire şi alte sarcini trasate de către primarul 

comunei Grinţieş, faţă de care este subordonat; 

          
 


