RAPORT DE ACTIVITATE

AL PRIMARULUI COMUNEI VATRA MOLDOVIŢEI
ING. VIRGIL SAGHIN
În anul 2008 am venit în faţa cetăţenilor comunei Vatra
Moldoviţei cu un program care cuprindea principalele mele obiective şi
cu afirmaţia „ Sunt tânăr, vreau, pot şi mă simt în stare să duc la bun

sfârşit tot ceea ce mi-am propus”. Cetăţenii au avut încredere în mine şi
m-au votat. Acum, la jumătatea mandatului, vin în faţa lor să-mi
prezint raportul de activitate, pentru ca cetăţenii să judece singuri
dacă şi în ce măsură am dus la îndeplinire promisiunile făcute în 2008.
Am preluat mandatul de primar al comunei Vatra Moldoviţei la
data de 21 iunie 2008, hotărât să reprezint cât mai bine interesele şi
nevoile cetăţenilor şi având ca scop principal de a transforma comuna
Vatra Moldoviţei într-o comună modernă de nivel european şi
afirmarea ei pe plan naţional şi internaţional.
Pentru a duce la bun sfârşit ceea ce mi-am propus să realizez am
nevoia de răbdarea şi înţelegerea cetăţenilor , de o analiză obiectivă a
marilor probleme cu care se confruntă comunitatea locală precum şi o
participare directă a locuitorilor comunei la procesul de modernizare în
mod legal şi deschis.
În primele luni ale mandatului am încercat elaborarea unei
strategii viabile de dezvoltare locală pe termen lung în scopul relansării
şi promovării comunei Vatra Moldoviţei pentru a deveni o comună
modernă, europeană.
Prezentul raport nu se vrea a fi o înşiruire de date şi cifre ci
reliefarea principalelor obiective în care am acţionat pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei.
Pentru o informare cât mai corectă, în spiritul transparenţei şi a
respectului pe care îl datorez cetăţenilor din comuna Vatra Moldoviţei ,
voi prezenta în rândurile de mai jos câteva din acţiunile ce s-au
desfăşurat în primii doi ani de mandat în cadrul Primăriei Vatra
Moldoviţei.
Cum marea majoritate a locuitorilor comunei ştiu, la trei zile
după preluarea mandatului de primar al comunei Vatra Moldoviţei,
datorită ploilor abundente din aceea perioadă, parte din comună a fost
sub ape. Am acţionat atunci, cu ajutorul a o parte a agenţilor
economici din comună, a pompierilor voluntari şi a cetăţenilor, cu
utilaje, motopompe şi alte mijloace pentru a diminua pe cât posibil
pagubele produse de viituri.

După retragerea apelor s-a trecut la ajutarea cetăţenilor afectaţi de
inundaţii la curăţarea mâlului, curăţarea fântânilor şi remedierea
pagubelor produse.
Totodată începând de la preluarea mandatului s-a făcut o analiză
a situaţiei economice în care se afla primăria Vatra Moldoviţei la
momentul respectiv şi s-a constatat că avea o datorie de aproximativ
700000 lei RON, constând în facturi neachitate, lucrări efectuate şi
nefacturate, bunuri şi servicii neachitate. După o renegociere şi o
rectificare de buget s-a trecut la realizarea de obiective noi. Pe
parcursul acestor doi ani s-a achitat suma de 438900,00 lei, în prezent
a rămas de achitat suma de 261100,00 lei reprezentând parte din
contravaloarea celor 800,0 m asfalt turnat la începutul drumului
comunal DC 32 Paltinu.
În primul rând pentru a realiza o modernizare cât mai rapidă a
comunei şi a obţinerii fondurilor necesare, pe lângă proiectele cu
finanţare din bugetul local s-a trecut la elaborarea de proiecte pentru
atragerea de fonduri europene şi guvernamentale.
Acest raport nu vreau sa reprezinte doar un act administrativ
impersonal, ci sa fie un instrument de informare a cetăţenilor comunei
cu privire la modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, a acţiunilor
intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de îndeplinire a
obiectivelor
propuse
pe
principalele
domenii
de
activitate,
manifestându-mi încă odată deschiderea şi transparenţa faţă de
cetăţean. De aceea voi încerca să tratez aceste aspecte în câteva
capitole:
1. Proiecte cu finanţare europeană
Au fost elaborate un număr de trei proiecte în vederea finanţării
prin fonduri europene.
a) „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN COMUNA
VATRA MOLDOVIŢEI, JUD. SUCEAVA” –proiect integrat –
F.E.D.A.R. măsura 322, proiect ce conţine mai multe
subproiecte şi anume:
-„Modernizare drumuri comunale şi de interes local”- cuprinde
asfaltarea drumului comunal DC 32 Paltinu şi a o parte din
drumurile vicinale din comună cu o lungime totală de 9,3 Km.
-„Contrucţie centru de zi pentru copii în Valea Stânei, com. Vatra
Moldoviţei”
-„Achiziţia de utilaj de tip UNIMOG pentru întreţinerea
drumurilor”
-„ Achiziţia de costume populare şi instrumente populare
tradiţionale”

Acest proiect în valoare totală de 2.500.000 euro este în prezent
aprobat, s-a semnat contractul de finanţare şi urmează
demersurile legale pentru implementarea lui.
b) „ÎNFIINŢAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE
TURISTICĂ
VATRA
MOLDOVIŢEI,
JUD.
SUCEAVA” – P.N.D.R, măsura 313, are ca scop încurajarea
activităţilor turistice din zonă şi totodată promovarea
acţiunilor turistice în localitate.
Acest proiect în valoare totală de 400.000 euro este în prezent
aprobat, s-a semnat contractul de finanţare şi urmează
demersurile legale pentru implementarea lui.
c) „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE PRIN
P.N.D.R., MĂSURA 125, IN COMUNA VATRA MOLDOVIŢEI,
JUD. SUCEAVA” – are ca obiectiv modernizarea a trei drumuri
agricole în lungime totală de 5,6 Km, cu construcţia a două
poduri peste pârâul Paltinu.
Proiectul în valoare totală de 1.187.000 euro este în curs de
analiză, s-a făcut vizita pe teren, proiectul este eligibil şi se
aşteaptă aprobarea finanţării lui.
2. Proiecte cu finanţare guvernamentală
a) „EXTINDEREA REŢELELOR ELECTRICE ÎN COMUNA VATRA
MOLDOVIŢEI” - are ca obiectiv extinderea reţelelor electrice
în zonele Palma, Poiana Hâj, Vatra Moldoviţei spre Moldoviţa,
Dealul Vasile, Runc. Proiectul are o valoare de 3278300,0 lei,
este aprobat şi se aşteaptă avizul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru începerea
procedurilor legale de implementare.
b) „Reparaţie pod, reparaţie podeţe, apărări maluri pe DC 32
Paltinu” – proiect aprobat în anul 2009 în cadrul Hotărârii
Guvernului 577/1997, proiectul se află în curs de execuţie,
podul este terminat iar lucrarea se va finaliza la sfârşitul lunii
iulie 2010.
c) „SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA VATRA MOLDOVIŢEI, JUD.
SUCEAVA” – proiect derulat de Ministerului Dezvoltării
Regionale şi a Turismului, iar construcţia sălii se va face de
către Compania Naţională de Investiţii. Proiectul este
momentan blocat datorită realocării de fonduri de către
minister.
d) „CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA VATRA
MOLDOVIŢEI, JUD. SUCEAVA” – proiect derulat de
Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Turismului. Proiectul

este momentan blocat datorită realocării de fonduri de către
minister.
e) „PARC ÎN COMUNA VATRA MOLDOVIŢEI, JUD. SUCEAVA” prin
Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi - proiect derulat de
Ministerului Mediului si Pădurilor – Administraţia Fondului
Pentru Mediu. Proiectul este în curs de analiză la minister, s-a
făcut vizita pe teren, proiectul este eligibil şi se aşteaptă
aprobarea finanţării lui.
3. Proiecte cu finanţare din bugetul local.
a) Proiecte de infrastructură şi utilităţi.
În cadrul acestui subcapitol s-au realizat mai multe obiective cum ar fi:
- S-a balastat pentru prima dată drumul Trifu pe o lungime de 3,0
Km;
- S-a balastat pentru prima dată drumul ce leagă satul Paltinu de
cătunul Spărturi pe o lungime de 2,0 Km;
- S-a pietruit majoritatea drumurilor vicinale din satul Vatra
Moldoviţei pe o lungime de 8,2 Km;
- S-a balastat două drumuri în satul Ciumârna cu o lungime totală
de 2,5 Km;
- S-a construit 180m trotuar în zona şcolii Vatra Moldoviţei, 180m
trotuar în centrul satului Paltinu şi 450 m în Valea Stânei;
- S-a început modernizarea pieţei agroalimentare din Vatra
Moldoviţei prin realizarea de împrejmuiri şi construcţia unei hale
mici pentru desfacerea cerealelor, iar până la sfârşitul anului
2010 se va construi o hală mare de 670 m.p. pentru desfacerea
produselor.
- S-a realizat decolmatarea şi curăţirea a o parte din şanţurile
drumurilor vicinale şi regularizarea albiilor pâraielor cu caracter
torenţial pe o lungime de 5,0 Km;
- S-a realizat modernizarea şi extinderea reţelelor de iluminat
public la aproximativ 85% din suprafaţa comunei, urmând ca în
cel mai scurt timp să se realizeze extinderea reţelei de iluminat
public şi pentru restul zonelor neacoperite.
- S-a schimbat serviciul de salubritate, colectarea deşeurilor
făcându-se de la poarta cetăţeanului, iar în zonele greu
accesibile s-au amplasat eurocontainere. S-a început colectarea
deşeurilor în mod selectiv, amplasându-se eurocontainere
selective la şcoli, mănăstire şi primărie. Deasemenea s-au
amplasat coşuri stradale pe marginea principalelor drumuri din
comună.

-

Un proiect important care se derulează în acest moment este
reactualizarea Planului Urbanistic General, proiect ce are în
vedere extinderea intravilanului, stabilirea zonelor de risc şi
disciplina în construcţii dându-se posibilitatea extinderii zonei
construibile a comunei.
b) Învăţământ

Una din principalele priorităţi ale mele a fost si rămâne şcoala si
educaţia copiilor din comuna, reuşindu-se următoarele realizări:
- S-a început reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII Paltinu prin
construirea de grupuri sanitare interioare şi dotarea şcolii cu
încălzire centrală, lucrare ce va fi finalizată până la 01.09.2010.
- S-a schimbat cazanul termic şi modernizat instalaţia de încălzire
la şcoala din satul Ciumârna;
- S-au început lucrările de schimbare a tâmplăriei (uşi şi geamuri)
cu tâmplărie de tip termopan la şcoala cu clasele I-VIII Vatra
Moldoviţei, lucrare ce va fi finalizată până la 01.09.2010.
- S-au construit trotuare la şcoala din Valea Stânei şi s-a betonat
curtea şi terenul de sport la şcoala cu clasele I-VIII Vatra
Moldoviţei, terenul de sport a fost împrejmuit cu gard din plasă.
- S-au construit garduri din fier forjat la şcolile cu clasele I-VIII
Vatra Moldoviţei şi Paltinu.
- La şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei şi şcoala cu clasele IVIII Paltinu sediu nou şi sediu vechi s-a schimbat învelitoarea cu
tablă de tip Lindab, proiect realizat în parteneriat cu Fundaţia
“Proiecte Limburg” Vatra Moldoviţei, finanţată de o fundaţie din
oraşul Merssen – Olanda.
- S-au acordat burse pentru copii cu rezultate deosebite şi pentru
copii cu situaţii financiare foarte grele;
Primăria a fost partener la toate proiectele iniţiate de şcoală la
care a fost solicitată;
c) Cultură, sport, religie
S-a acoperit cu tablă tip Lindab şi s-a montat tâmplăria de tip
termopan la căminul cultural din satul Ciumârna;
- S-au renovat parţial căminele culturale din Paltinu şi Vatra
Moldoviţei;
În intervalul analizat s-a încercat păstrarea tradiţiilor locale căutând
ca fiecare sărbătoare sa fie aniversata intr-un mod specific
implicând în aceste activităţi o paletă cât mai largă din rândul
cetăţenilor. Astfel în anul 2009 pe data de 29 iunie a fost
sărbătorită pentru prima dată ziua comunei, iniţiindu-se festivalul
-

„Mărul de aur”- ediţia I, anul acesta, din păcate datorită crizei
financiare care ne afectează pe toţi, acest festival nu va avea loc,
dar sper ca anul viitor să reiau această tradiţie.
In perioada sărbătorilor de iarna s-a păstrat tradiţia colindătorilor
pentru a recrea de fiecare data acea atmosferă unică şi specifică a
Sărbătorii Naşterii Domnului şi pentru a crea posibilitatea tinerei
generaţii de a învăţa şi perpetua tradiţiile locale, organizându-se pe
27 decembrie de Sfântul Ştefan o serbare în centrul comunei.
Tot în contextul păstrării tradiţiilor Primăria Vatra Moldoviţei a
susţinut ansamblul folcloric „Gura Izvorului”, ansamblu ce activează
în cadrul Căminului Cultural Vatra Moloviţei.
Sportul aduce sănătate celor care îl practică si bucurie
sufletească celor care îl susţin din tribune. Pentru o mai buna
desfăşurare a competiţiilor sportive am reamenajat terenul de
fotbal si am reactivat şi susţinut echipa de fotbal „Victoria” Vatra
Moldoviţei.
Pentru locuitorii comunei Vatra Moldoviţei religia a avut şi are un
rol important în viaţă. S-au găsit resursele financiare pentru:
- Dotarea cu o centrală termică, o uşă la intrare de tip termopan şi
materiale pentru trotuare la biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
din Valea Stânei;
- Centrală termică şi tâmplărie termopan la biserica „Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavril” din Vatra Moldoviţei;
- Sobă de tip „Şemineu diplomat inox” cu accesorii şi uşi termopan
pentru biserica din satul Ciumârna;
- Centrală termică pentru biserica „Sf. Dimitrie” din satul Paltinu;
- Parte din suma necesară pentru centrala termică de la Biserica
Adventistă din satul Paltinu;
d) Protecţie socială
Protecţia socială a fost şi rămâne pentru mine, ca primar, o
prioritate, întotdeauna am considerat că, asigurarea unui trai decent,
se poate face printr-o protecţie socială eficientă, susţinută de Primarie.
În acest sens am acordat: ajutoare sociale în baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, ajutoare pentru încălzirea locuinţei
beneficiarilor de ajutor social, ajutoare pentru încălzirea locuinţei altor
persoane ce nu sunt beneficiare de ajutor social, ajutoare de urgenta,
ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru familiile afectate de
accidente, ajutoare materiale constând în: materiale de construcţii
pentru familiile afectate de calamităţi, daruri de Crăciun copiilor. Toate
aceste realizări au fost posibile datorită implicării mele şi sprijinului
oferit de Consiliul Judeţean Suceava.

e) Administraţie Publică Locală
Serviciul Administraţie Publică Locală, în baza Regulamentului de
organizare şi funcţionare, asigură funcţionarea Consiliulului Local şi a
aparatului de specialitate al primarului, iar în colaborare cu celelalte
servicii asigura organizarea şedinţelor Consiliului Local.
În această perioadă, am convocat Consiliul Local Vatra
Moldoviţei în 20 şedinţe ordinare şi 8 şedinţe
extraordinare,
adoptându-se un număr de 215 hotărâri, din care am iniţiat un
număr de 182 proiecte de hotărâri care au fost supuse spre dezbatere
Consiliului local şi aprobate.
Principalele probleme dezbătute în cadrul şedinţelor Consiliului
Local au fost legate de aprobarea bugetului local, stabilirea impozitelor
şi taxelor locale, cofinanţarea unor proiecte de interes local, finanţate
prin diverse programe UE, studii şi proiecte economico – sociale,
urbanism,însuşire indicatori tehnico-economici la obiective de investiţii
edilitar-gospodăreşti,
închirieri,
concesionări,
vânzări
terenuri,
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice, protecţie
socială, organigrama şi statul de funcţii a aparatului de specialitate a
primarului, conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Vatra
Moldoviţei “, aprobarea unor parteneriate, etc.
Am emis un număr de 709 dispoziţii, majoritatea cu referire la
probleme de personal, buget, ajutor social, sprijin financiar la
constituirea familiei, acordarea contravalorii trusoului pentru nou
născuţi, convocarea Consiliului local în şedinţe şi constituirea unor
comisii, nici una din dispoziţiile emise nefiind atacată în instanţa de
contencios administrativ.
Hotărârile şi dispoziţiile au fost comunicate în termen, la
instituţia Prefectului, cât şi celor interesaţi.
Organizarea şedinţelor Consiliului Local a fost realizată în bune
condiţii, în colaborare cu alte servicii şi personal de specialitate din
aparatul propriu .
La toate realizarile institutiei un aport deosebit de important a
fost adus de aparatul de lucru al primarului şi de personalul serviciilor
subordonate, care convins de importanta muncii sale a depus eforturi
remarcabile pentru obţinerea rezultatelor prezentate.
Pe parcursul acestor doi ani am fost sprijinit în mod deosebit de
preşedintele Consiliului Judeţean Suceava domnul Gheorghe Flutur,
precum şi de parlamentarii noştri, domnul senator Sorin Fodoreanu şi
domnul deputat Dan Gabriel Gospodaru, cărora le mulţumesc şi pe
această cale.
S-au realizat mai multe decât v-am prezentat, dar am căutat să
reliefez ceea ce se vede, proiecte de care au beneficiat direct cetăţenii
comunei Vatra Moldoviţei.

Stiu că nu am realizat toate obiectivele propuse la început de
mandat, dar toate greutăţile sunt menite să mă întărească, să fiu mai
hotărât şi să nu cedez şi să realizez tot ce mi-am propus pentru
locuitorii comunei Vatra Moldoviţei.
Deşi am fost tot timpul în teren, în mijlocul cetăţenilor, pe care i-am
informat şi cu care m-am consultat la fiecare activitate desfăşurată,
sper ca prin intermediul acestui raport sa-mi fac cunoscută activitatea
şi intenţiile pentru un numar şi mai mare de cetăţeni ai comunei Vatra
Moldoviţei. Această informare se va face cunoscută nu doar Consiliului
local al comunei Vatra Moldoviţei ci şi tuturor locuitorilor prin
intermediul afişării la sediul instituţiei şi prin publicarea lui pe site-ul
primariei pentru ca toate activităţile desfăşurate au avut în centrul
atenţiei interesul cetăţeanului şi din dorinţa de a primi din partea
acestora orice sugestii care ar putea conduce la perfecţionarea
serviciilor prestate.
Ca primar al tuturor locuitorilor comunei Vatra Moldoviţei, doresc
încă o data să declar disponibilitatea instituţiei pe care o reprezint de a
fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se
desfăşoară întreaga noastră activitate.

Ing. Virgil Saghin
Primar al Comunei Vatra Moldoviţei
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