JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL FUNDU MOLDOVEI

RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2018

Subsemnatul Ciumtru Mihai, viceprimar al comunei Fundu Moldovei, judeful
suceava, prezint urmdtorul raport de activitate in conformitate cu prevederile art. 5 I
alin.(4) din Legea administrafiei publice locale nr. 215l20}l, republicat6:

Subordonat direct domnului primar, gi inlocuitor de drept al acestuia,
viceprimarul trebuie sr cunoasci toate problemele localitalii, s6 se implice total in
rezolvarea acestora iar prestalia sa sd fie la inrl{imea sarcinilor. Astfel, in perioada in
care ordonatorul principal de credite lipseEte din unitate, verific $i contrasemnez toate
documentele din cadrul primiriei Fundu Moldovei. Deoarece funcfia de viceprimar al
comunei implici in primul r6nd atributiuni de gospodirire a comunei gi de protecfia
mediului, de prevenire gi gestionare a situaliilor de urgen!6 , de organizare a pazei,
vreau sd aduc la cunogtinf[ urmdtoarele :
Raportat la anul care a trecut, in calitate de ales local, $i de reprezentant al
comunit6{ii, am fost mereu in contact cu cet{enii comunei, am luat la cunogtin}d de
problemele gi nevoile acestora. Astfel, de cate ori a fost nevoie, am adus la cunogtin[a
acestora problemele dezbltute in cadrul gedin{elor de lucru cu primarul comunei gi in
acelaqi timp am prezentat in cadrul acestora propunerile gi sugestiile primite de la
cetileni.
Mi-am adus, de asemenea, aportul la implementarea proiectelor de refacere qi
menf inere a infrastructurii comunei.
o prioritate a activit6fii mele a fost pregdtirea permanenti a Serviciului
Voluntar pentru situatii de Urgenfd din comund, un domeniu extrem de important in
viafa unei colectivitali, in scopul intervenJiei prompte a cestuia in cazurile de fort[
majori atdt pe timp de iarni cdt gi pe timp de var6. Am intocmit planurile anuale qi
programele de activitate, precum qi documentele pe linia prevenirii gi stingerii
incendiilor, a protecJiei civile, pe linia mobilizdrii in caz de necesitate, care au fost
aprobate in mod favorabil de c[tre organele jude]ene. in acelaqi mod au fost apreciate
qi aplicaliile practice precum qi rezultatele la concursurile de specialitate interzonale.
Pe tot parcursul anului m-am ocupat de curdtarea qi igienizarea cursurilor de ap6
din comund, pe timp de iarni am luat mIsuri pentru dezdpezirea drumului judefean qi a
celor comunale, am asigurat aprovizionarea cu lemne de foc a instituliilor publice
(primarie, qcoli). Deoarece beneficiarii de ajutor social ap{i de munctr trebuie si
presteze activiti{i in folosul comunit[li, i-am folosit pe acegti ceti]eni pentru a cosi qi
intreline spaliile verzi, pentru curilirea gi desfundarea ganfurilor qi rigolelor de pe
marginea D.J.
Pe tot parcursul anului 2018 m-am bucurat de o colaborare eficientd cu colegii
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului gi cu colegii consilieri gi consider cd

in

activitatea desfEgurat5 am respectat intru totul jurimdntul depus, Constitu{ia gi
legile in vigoare.
Am luat parte alIturi de primarul comunei la inilierea unor proiecte de hotir6ri
gi de asemenea am fost prezent la recep[ia unor lucrlri atunci c6nd mi s-a cerut acest
lucru.
De asemenea am participat la toate evenimentele culturale care au fost initiate
de cdtre Cdminul cultural sau de cdtre primiria comunei, cum ar
: Balul
Gospodarilor, Festivalul National de muzic6 corali ortodoxA "Buna Vestire,,, serbirile
dedicate lui moE Crf,ciun, etc. .
Md angajez ca, in continuare, pAn6 la expirarea mandatului, sd-mi desf6qor
activitatea in folosul comunitirii din care fac parte, cu respectarea legislaliei in
vigoare.
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