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Viceprimar Puha Viorel, primaria Bilca

Domnule Primar, Domnilor consilieri locali,

Raportul anual al aleqilor locali este principalul instrument de informare referitor la
modul de gestionare a problemelor localitIlii, la modul in care autoritSlile solutioneazd
problemele din ce in ce mai complexe care stau in atenlia administraliilor publice locale.

In calitatd de viceprimar imi deslbqor activitatea in baza atribuliiior stabilite prin
dispoziliile Legii nr.21512001 modificatd gi republicatd, Legea privind administralia publici
localS, precum qi a celorlalte acte normative in vigoare.

Vd rog sd-mi permiteli ca in legdturi cu activitatea desfasuratb in perioada

01.07 .2016-31.12.2016, sd vd ruportez urm6toarele :

Subsemnatul Puha Viorel, in calitate de viceprimar al comunei Bilca de la preluarea

mandatului din 23 iunie 2016 am desfbgurat urmltoarele activitdti:

- Am reparat pun{ile care fac leg6tura inhe comunele Vicovu de Jos 9i Bilca qi pun}ile de pe

raza localitdlii pe rAul Bilcula(zona Bujdei gi zona Burgi) care au fost afectate de inundalii.

- Am ddrAmat.corpul clddirii vechi de la $coala rn. 1 Bilca, am cerat materialul lemnos

rezultat de la demolare(grinzi, scAndurl) la sediul prim6riei.

- Am reconditionat podul de la grajdul 9i de 1a garajul incdrcf,torului frontal(vola) la care au

fost schimbali grindarii gi scdndura(dulapi provenili de 1a demolare).

- Am tdiat lemnele de la sediul primdriei gi de la sala de sport care au fost pregatite penhu

iam6.
- M-am deplasat impreund cu comisia din consiliu Local pe mr.rntele Gdina(Lucina) pentm

a constata iucrarile ce s-au efectuat de citre cei care au arendat pe$unea'

- Am tIiat copacii bdhini din parcul primdriei.

- Am construit un adapost pentru lemnele de la sediul de primiriei 9i un gard care

imprej muieqte curtea primdriei.

- Am tiiat copacii(teii) de pe IAng[ DJ178 C in zona dispensarului medical, lucrare care a

fost finanlati de Consiliu Judetean. Lemnul rezultat dup6 doborArea arborilor a fost

transportat la $c oala nt. 2 9i $coala nr. 3 din comuna Bi1ca.

- in permanenlA am desfe$urat activitili de colectare 9i selectare a deqeurilor'

- Am intervenit de fiecare dati c6nd a fost necesar pentru curalirea staliilor de pompare 9i a

pompelor din sistemul de canalizarc din localitate.

- Am organizat actiuni de curdlenie, vdruit pomi qi podeie inainte de selbatoarea Hramului

Sfintei Marii



- Am intervenit cu utilajele de dezdpezie ale primdriei sau inchiriate pentru dezdpezirea
drumurilor comunale.

- Am organizat acliune de schimbare a becurilor de pe drumurile comunale gi cel judelean de
fiecare datd cind a fost nevoie.

- Am participat la toate gedinlele de Consiliu Local, unde am luat la cunoqtin{i cu mare
atenlie toate propunerile IEcute de consilieri locali gi dispozitiile date de domnui primar
Rusu Zaharie pentru a le duce la indeplinire.

Menlionez c4,toate aceste activitili qi lucr[ri executate s-au efectuat cu beneficiarii Legii
416/2001 9i cu sprijinul domnului primar gi aia salariatilor din primdrie, in special
Compartimentului de asistenji sociald.

Data: 10 februarie 2017
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