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➢ În toamna anului 2020 am fost ales primar al comunei Leordina. Prin urmare, doresc să vă mulțumesc pentru
votul dumneavoastră de încredere;

➢A trecut un an din mandat, un an frumos, dar și dificil. Un an cu realizări și cu provocări, cu dezamăgiri, un 
an care zilnic am fost în slujba dumneavoastră, pentru binele comunității Leordina;

➢ Susținerea de care m-am bucurat în acest mandat, dar și criticile, uneori întemeiate, alteori m-au ajutat să
cântăresc foarte bine fiecare decizie și să acționez după cum am considerat că este potrivit pentru dezvoltarea
comunei noastre și îmbunătățirea vieții cetățenilor acesteia;

➢ În acest prim an am pus bazele unor proiecte noi, în același timp continuându-le și pe cele deja demarate, 
proiecte benefice comunității din care fac parte;

➢ În tot acest timp am fost susținut de colegii din USR, de Consiliul local și de aparatul administrativ;

➢Mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetățean să ajungă să trăiască în condiții decente iar decizia
mea, ca reprezentant al comunității, constă în realizarea proiectelor care au ca finalitate beneficiul
cetățeanului;

➢ Am convingerea că fiecare zi din acest an, precum și zilele care urmează, vor fi dedicate obiectivului nostru
principal: comună mai frumoasă și prosperă;

➢ Conform prevederilor art.225 alin(2) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul Administrativ modificările și
completările ulterioare, primarii au obligația să prezinte un raport de activitate;



➢ În continuare, am să vă menționez câteva dintre realizările din primul an de mandat, pe principalele

domenii:

■ TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

➢ Taxele și impozitele locale au rămas la același cuantum ca și anii trecuți

■ SĂNĂTATE/ REABILITAREA CLĂDIRILOR

➢ sediul primăriei

a) implicarea în campanii de prevenție medicală

➢ campania de vaccinare împotriva COVID-19

■ CULTURĂ

➢ susținere festivități, Ziua Eroilor, Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Națională a României

■ INFRASTRUCTURĂ

➢ Reproiectare din beton monolit a podețelor P1, P7 și P8 finannțare realizată din Bugetul local



➢ Podeț la Vancea Alexandru (Păcală), Podeț la Dunca Ioan, Podeț la Găborean Ioan (Hleabu), Zid de sprijin la 
Gaborean Ioan (Hleabu), Podeț în lucru la Nistor Ștefan (Cantuta), Podeț la Hait, Podeț și zid de sprijin la Tirean
Maria (Tănăsau), Podeț la Șofronici Marișca (Hotlau), Podeț la Tiyrean Gheorghe ( Plaunăi), Podeț Nistor Vasile 
(Plaunai), lucrări care s-au realizat din Bugetul local.

➢ Forat două puțuri pentru ducerea apei în stația de tratare a apei potabile, lucrare din Bugetul local

➢Montare de tuburi corugate la nevoie pe străzile din comuna Leordina, lucrare din Bugetul local

➢ Balastrarea străzilor din comuna Leordina, lucrare din Bugetul local

■ URBANISM ȘI AGRICULTURĂ

➢ ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG)

Turismul este unul dintre domeniile prea puțin dezvoltate în comuna Leordina, însă pentru a face investiții pe 
orice segment este nevoie de actualizarea Planului Urbanistic General (PUG)

➢ REALIZAREA RECESĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL

➢ LUCRĂRI DE CADASTRARE

Am reușit înscrierea în Cartea Funciară, de drumuri și terenuri care se află în domeniul public al comunei.



➢ ÎNTOCMIREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PĂȘUNILE COMUNALE

Deși a fost un proces dificil, am reușit să finalizăm întocmirea amenajamentului pastoral pentru pășunile
comunale aflate în domeniul public și privat al comunei.

➢ SUPORT TEHNIC ACORDAT FERMIERILOR:

Pentru a veni în ajutorul fermierilor din localitatecare erau nevoiți să se deplaseze la APIA Vișeu de Sus, 
am acordat asistență tehnică necesară pentru transmiterea online a actelor necesare obținerii subvențiilor
pe terenurile agricole și pentru animalele pe care le dețin.

■ ÎNVĂȚĂMÂNT

➢ ACCESAREA FONDURILOR PENTRU DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU 
TABLETE pentru elevi, laptopuri pentru profesori, camere web, table interactive, proiector. Având în
vedere condițiile impuse de stoparea răspândirii virusului SARS-COV-2, ne-am dat seama cât de 
important este să le asigurăm profesorilor și elevilor condiții optime pentru a desfășura cursurile în
sistem online. În această privință, am depus spre finanțare proiectul privind ,,Achiziție de tablete
necesare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line pentru Școala Leordina, 
județul Maramureș", proiectul având codul 145448. Prin acest proiect se achiziționează: tablete pentru
elevi, laptopuri pentru profesori, camere web, proiector, tablete interactive(proiect implementat pe 
Fonduri Europene).



➢ PRELUNGIREA CONTRACTULUI ȘOFERULUI MICROBUZULUI PENTRU TRANSPORTUL
ELEVILOR

Contractul șoferului microbuzului a expirat, astfel am luat decizia de prelungire a contractului pentru funcționare
în condiții optime a microbuzului privind transportul elevilor.

➢ ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE

Fie că frecventează grădinițele, școlile sau o formă de învățământ superior, copiii și tinerii sunt în atenția noastră. 
Pentru a-i încuraja să învețe, m-am implicat în asigurarea fondurilor necesare pentru plata burselor de merit 
școlare.

■ TRANSPARENȚĂ

➢ INSTALAREA CAMERELOR VIDEO ȘI A SISTEMULUI ANTIEFRACȚIE

Pentru a descuraja actele de vandalism, dar și furturile, precum și pentru a avea o mai bună monitorizare a 
comunei, am montat camere video și am instalat un sistem antiefracție la următoarele imobile: Școala Generală
nr.1, sediul Primăriei Vechi, sediul actual al Primăriei.

■ CULTE

➢ realizarea unor lucrări de amenajare la Biserica Ortodoxă Română;

➢ realizarea unei capele la cimitirul ortodox al Bisericii Ortodoxe Leordina



■ PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Îmi doresc ca în acest mandat să implementez cât mai multe proiecte care să ducă la dezvoltarea
comunei Leordina. În momentul de față sunt mai multe proiecte aflate în diverse stadii de execuție:

➢ ,,Extindere rețea de distribuție a apei potabile și a celei de canalizare menajeră în comuna Leordina, județul
Maramureș", proiect finanțat prin PNDL

➢ ,,Școala nr.1 Corp B", proiect finanțat prin PNDL

➢ ,,,Realizare de podeţe noi pe văile din localitatea Leordina, judeţul Maramureş”,proiect finanțat prin PNDL

➢ Îmbunătătirea Serviciilor de bază în Comuna Leordina, Judeţul Maramureş; Investiţia 1:”înfiinţare spaţiu
public de recreere în comuna Leordina, Judeţul Maramureş, Investiţia 2: “Dotarea serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă în comuna Leordina, Investiția 3: „Dotare cămin cultural în comuna Leordina, județul
Maramureş, proiect finanțat prin AFIR



■ PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE/ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

➢ Încă din momentul în care mi-am depus candidatura pentru a intra în cursa pentru funcția de primar, 
am întocmit un plan de dezvoltare al comunei. Așadar, pe lângă proiectele care se derulează în momentul
de faţă la nivelul comunei Leordina, au fost depuse cereri de finanțare pentru proiecte noi în vederea
atragerii fondurilor necesare pentru a reuși să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor, în următoarele
domenii:

➢ CULTURĂ

,,Modernizare, extindere și dotare cămin cultural sat Leordina, nr.448, comuna Leordina, județul
Maramureș", proiect depus la CNI

➢ ÎNVĂȚĂMÂNT

„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de 
unități de învățământ la Școala Gimnazială nr. 1, comuna Leordina, jud. Maramureș” și „Creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de 
învățământ la Școala Gimnazială nr. 2, comuna Leordina, jud. Maramureș”, proiect depus la 
Administrația Fondului de Mediu



➢ SĂNĂTATE

,,Dispensar Medical", proiect depus la CNI

➢ INFRASTRUCTURĂ

,,Modernizare DRUMURI COMUNALE, STRĂZI RURALE, ULIŢE în comuna LEORDINA, judetul
Maramures", proiect depus prin PROGRAM NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY"

,,Extindere rețea de apă și canalizare, branșamente și racorduri la utilități în comuna Leordina, județul
Maramureș", proiect depus prin PROGRAM NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY"

,,Pod peste Râul Vișeu Ruscova-Leordina, județul Maramureș", proiect depus la CNI

,,Proiectare și execuție ziduri de sprijin pe VALEA SATULUI ÎN COMUNA Leordina, județul
Maramureș", lucrare realizată din fonduri guvernamentale

Vă mulțumesc pentru încredere!

Continuămîmpreună!

Cu stimă,

Primar Ioan Nistor


