
RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI COMUNEI PUTNA
At{uL 2021

In dubl6 calitate de viceprimar Ei consilier local al comunei Putna, judelul
Suceava, in conformitate cu atrubuliile stabilite prin lege Ei in conformitate cu
prevederile ar1. 5, alin. 3 din Legea nr.54412001 privind liberul acces la informalliile
de interes public qi ale ar1. 10, alin. 3 din H.G. nr. 12312002 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 54412001, prezint urmdtorul raport de
activitate pe anul 2021.

Ca viceprimar al comunei Putna, am urmdrit cu prioritate dezvoltarea socio-
economicd qi culturalS a comunei ;i in conformitate cu atribuliile stabilite prin legea
21512001, modificata Ei republicatd, am rispuns aldturi de conducerea Primdriei
Putna, de buna functionare a administrafiei publice locale.-in 

ceea ce priveqte activitatea desfbquratd in cad.rul Consiliului iocal, am fost
prezent atdt la qedinlele ordinare qi extraordinare cdt qi la qedinfele comisiei de
specialitate, respectiv Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-social5, buget-finanfe, administrarea domeniului public qi privat,
agriculturi, gospoddrire comunal6, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qi

amenajarea teritoriului, unde delin funclia de secretar
In toate qedinlele de consiliu mi-am adus aportul intr-un mod c6t mai

constructiv impreund cu toli consilierii locali, indiferent de culoarea politicd, pentru
dezvoltarea comunei qi

Privitor la administrarea patrimoniului local, activitdlile in acest sens se

structureazd, astfel :

o Parliciparea la acliuni iniliate de Consiliul Judefean, Garda de Mediu Ei
Sistemul de Gospoddrire a Apelor legat de salubrizarealcolectarea de;eurilor, prin
acliuni periodice, impreund cu persoanele beneficiare de ajutor social Ei personalul
din cadrul primdriei;

o Organizarea qi supravegherea persoanelor beneficiare de venitul minim
garantat,la activitSli de intretinere a domeniului public;

o Toaletarea Ei tdierea arborilor de pe tronsonul DN 2H;
o Aprovizionarea cu combustibil petrolier, material lemnos pentru perioada de

iarn[;
. Asigurarea serviciuiui de permanen[d,incazul situaliilor de urgen!6 apdrute pe

parcursul anului, asigurarea activitdlii Comitetului local pentru situa(ii de urgenfd, a
centrului operativ cu activitate temporari pentru situalii de urgenla qi a Serviciului
voluntar pentru situalii de urgenfd din cadrul comunei Putna ;



r Rezolvarea avariilor intervenite la conducta de apa Ei la releaua de canalizare

a comunei Putna;
o Activitali de deszdpezirepe perioada de iarnd a tuturor drumurilor comunale

gi a uli1elor din satul Gura-Putnei qi Putna;

o Am asigurat in permanenld funclionarea in condilii optime a iluminatului

public;
. participarea alaturi de primarul Comunei Putna la organizarea gi buna

desfaqurare a evenimentelor cultural - artistice "sdrbdtoarea Comunei PUTNA" 2

iulie, Sdrbdtori de iarnd la Putna 20-31decembrie;
o Am participat in calitate de manager de proiect la depunerea ;i implementarea

proiectului,,Amena3are arhivd in corp B Ei dotarea infrastructurii educaEionale a

iorpurilor A, B ;i a-salii de spoft a $colii Gimnaziala Mitropolit Iacob Putneanul"

proiect finanlat prin POR 2Ol4 - 2O2O Axa Priorttard 70, proiect in valoare de

955.064,97 lei;
o Am iniliat qi depus Cererea de finalare pentnr proiectul "Modernizare drumuri

comunale L:2,21km in sat Putna, comuna Putna, jud. Suce ava - proiect integrat in

valoare de 4.355.056,27 lei
o Am depus Solicitare pentru includerea in Programul Nalional de Construclii

de Interes public sau Social a obiectivului de investilii "Reabilitare qi modernizare

drum comunal Glodu afectat de calamitali sat Putna, comuna Putna, jud. Suceava -
proiect inclus in lista de investilii a Companiei Nalionale de investilii'

o Am participat la toate Eedinlele Grupului de Acliune Locald Sucevila - Putna'

o Rezolvarea in cel mai scurt timp posibil a reclamaliilor cetdlenilor privind

releaua de electric itate,telefonie mobi16, punere in posesie a titlurilor de proprietate,

neridicarea gunoiului menajer in diferite zone;

Am urmarit ca activitatea mea in rezolvarea problemelor comunitAlii sa fie

una corectd ;i transParentd.
Pentru o -ur. parte a problemelor rezolvate, mul,tumesc pentru sprijinul ;i

increderea acordat6 de c6tre domnul primar, personalul din cadrul Primdriei Putna,

membrilor Consiliului local putna, dar nu in ultimul rAnd cetdlenilor care au inleles

c[ in comund trebuie sd existe un climat de coopera
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Viceprimar,

Aanei Marius Cristian


