ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

RAPORTUL
PRIMARULUI
MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
- 2017 -

Pag. 1 din 110

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

CUVÂNT INTRODUCTIV
Raportul de față, vă va oferi într-o oarecare măsură, o imagine a ceea ce colectivul Primăriei,
împreună cu Consiliul Local și unitățile din subordine, au realizat în anul 2017. Structurat pe 22 de
capitole, Raportul primarului încearcă să vă ofere o descriere cât mai detaliată a activităților pe care
Primăria le-a întreprins pe parcursul anului care a trecut. Iar pentru că în anul 2016 am preluat
mandatul la finele lunii iunie – ceea ce înseamnă că Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul respectiv
fusese aprobat de un alt Consiliu local și dus la îndeplinire până la data respectivă de un alt primar –
îmi voi permite să vă aduc la cunoștință și câteva din realizările acelei perioade, care nu trebuie să fie
trecute cu vederea.
Bugetul local al municipiului Botoşani pe anul 2017, s-a realizat la partea de venituri în sumă
de 229.385,92 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 221.576,31 mii lei.
Veniturile la bugetul local pe anul 2017 pe
capitole
3,040.14
47,963.91

114,470.69
63,911.18

veniturile din impozite şi taxe locale, taxe speciale, donaţii şi sponsorizări şi venituri din
capital
cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea planului de urbanism, pentru finanțarea
sănătății și pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și
combustibili petrolieri
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Cheltuielile bugetului local au fost realizate în anul 2017 în sumă de 221.576,31 mii lei, repartizate
pe capitole de cheltuieli astfel:

Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 pe capitole

3,125.17
3,080.55
10,061.60

17,059.37

13,280.64

6,094.54

16,426.09
9,213.64
16,906.11

105,991.58

17,249.81

3,087.21

Autorităţi executive

Alte servicii publice generale

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

Ordine publică şi siguranţă naţională

Învăţământ

Sănătate

Cultură, recreere şi religie

Asigurări şi asistenţă socială

Servicii de dezvoltare publică, locuinţe

Protecţia mediului

Combustibili şi energie

Transporturi

În cuprinsul Raportului veți descoperi pe larg activitățile pe care Primarul prin compartimentele de
specialitate și ale instituțiilor din subordine le-au realizat în anul care a trecut. Nu pot însă să prezint
aceste lucruri, înainte de a vă enumera cele mai importante realizări ale anului 2017.
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De departe, cea mai importantă realizare a fost refinanțarea creditelor Primăriei în sumă de
85.399.860,47 lei. În luna mai 2017, am propus Consiliului Local și a fost aprobată Hotărârea
de restructurare/refinanțare a serviciului datoriei publice locale a Municipiului Botoșani. Prin
adoptarea acesteia, s-a obținut o relaxare financiară rezultată din diminuarea sumei datorate
lunar cu titlu de rată de capital, diminuarea sumei datorate cu titlu de dobândă și o perioadă de
grație de 12 luni, care a dus la o suplimentare a disponibilului, de utilizat pentru acoperirea
cheltuielilor secțiunii dezvoltare și implicit a angajării de noi investiții.



Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană

și a Strategiei Integrate de Dezvoltare

Urbană a Municipiului Botoșani pentru perioada 2014-2023, documente strategice ce stau
la baza accesarii fondurilor europene în următoarea perioadă. SIDU si PMUD constituie baza
de plecare pentru dezvoltarea documentațiilor tehnice în vederea depunerii aplicațiilor de
finanțare în cadrul Programelor Operaționale negociate și aprobate cu Comisia Europeană.


Trebuie să reamintesc faptul că în anul 2016, am finalizat lucrările la str. Maramureș în două
săptămâni de la instalarea mea, Tot în 2016, a fost finalizată reabilitarea cartierului
delimitat de str. Cuza-Vodă, pietonalul Unirii, B-dul Mihai Eminescu și B-dul George
Enescu. In 2017 am realizat reabilitarea unei parti din arterele/arterelor stradale: B-dul
George Enescu, str. Împărat Traian, str. Izvoarelor, str. Mihail Kogălniceanu, str.
Aprodu Purice, str. Gării. Realizarea a 276 noi locuri de parcare



Am înființat Subcomisia de dialog social de la nivelul Municipiului Botoșani, entitate
necesară în dezbaterea și găsirea de soluții pentru nevoile diferitelor categorii sociale de
locuitori ai municipiului.



Am supus aprobării Consiliului Local hotărârea prin care s-au alocat fonduri pentru demararea
acțiunii de conștientizare a populației municipiului cu privire la riscul încurajării cerșetoriei și
prin intermediul Poliției Locale au fost distribuite materialele publicitare în municipiu. Este
primul pas în combaterea fenomenului cerșetoriei în municipiul Botoșani.



Pe lângă consacratele decernări ale titlului de ”Cetățean de onoare” poeților premiați în
fiecare an cu Premiul național de poezie ”Mihai Eminescu” pentru opera omnia, în anul 2017
am avut onoarea să conferim acest titlu lui Ștefan Bălăucă – elev eminent și multiplu
câștigător a numeroase olimpiade naționale și internaționale, lui Grigore Luisian – profesor
dedicat, artizan al domeniilor robotică și inventică și doamnei Heike Lindlohr – care din 2013
este un veritabil ocrotitor și binefăcător al câinilor din adăpostul public . Cu profund respect, am
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propus în 2016 și au fost desemnați cetățeni de onoare ai municipiului, domnii Vasile Maloş şi
Ioan Maloş – pentru lupta dusă împotriva regimului comunist.



Vizita Ambasadorului SUA – Hans Klemm a fost una din realizările anului trecut. I-am
prezentat d-nului ambassador o ”fotografie” a municipiului botoșani și i-am făcut rugămintea
de a inspira cât mai multe companii americane să se gândească să investească și să creeze
locuri de muncă în Botoșani.



În ceea ce privește promovarea

municipiului

și în 2017 au continuat

evenimentele

tradiționale în care instituția noastră deține rolul principal atât în calitate de finanțator cât și
de organizator, făcând referire în acest sens la Zilele Mihai Eminescu si decernarea Premiului
Național de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia, la Zilele Orașului și sărbătorirea
patronului spiritual, Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Septemberfest, organizarea Concertului de
Revelion.

Cătălin – Mugurel Flutur,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
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I.

STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A
MUNICIPIULUI

 1.1. Localizarea grografică și încadrarea în teritoriu. Scurt istoric
Municipiul Botoșani este cel mai important centru urban al județului Botoșani, fiind un centru
polarizator tradițional, cu funcția de reședință de județ.
Situat în partea de sud-vest a județului, pe interfluviul dintre râurile Sitna, Dresleuca și Siret,
municipiul Botoșani se află în apropierea graniței cu cele două state vecine din partea de est a
României - Ucraina și Republica Moldova. Cu toate acestea, Botoșaniul are o poziție relativ
excentrică față de principalele coridoare de transport (din rețeaua TEN-T), iar conectivitatea cu zona
de frontieră est redusă, prin prisma faptului că principalele puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și
Republica Moldova se află în celelalte județe din regiune (Suceava, Iași, Vaslui).
Municipiul Botoșani are o poziție strategică, la mică distanță de granițele cu Ucraina și Republica
Moldova, cu care are însă legături diferite. Cu toate acestea, orașul are o poziție relativ periferică față
de axele prioritare de transport din rețeaua TEN-T (rutier, feroviar și aerian), aflate la o distanță de
peste 100 km. Cele mai apropiate puncte de conectare a municipiului la rețeaua TEN-T (conectivitate
secundară) sunt:
-

Suceava: E85/DN 2 – rețeaua TEN-T rutieră de bază;

-

Târgu Frumos: E583/DN28 - rețeaua TEN-T rutieră de bază;

-

Suceava: M500/Linia 502 – rețeaua TEN-T feroviară de bază;

-

Târgu Frumos: Linia 606 – rețeaua TEN-T feroviară de bază;

Suceava și Iași – rețeaua TEN-T aeriană – noduri complementare
I.2 Aspecte istorice
UAT: denumire actuală/atestare documentară/denumiri vechi: Botoşani 1439
Prima menţiune documentară a oraşului Botoşani se găseşte în Letopiseţul de la Bistriţa şi are
referire la o incursiune tătărască: “Scrie letopiseţul nostru că în anii 6947 (1439) noiembrie 28,
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intrat-au în ţară oaste tătărască, de au prădatu şi arsu până la Botăşani şi au arsu şi târgu
Botăşani”.
 1.3. Funcționalitatea teritoriului administrativ

În prezent, teritoriul administrativ al municipiului este de 4.136 de hectare (41,36 kmp), ceea ce
reprezintă 0,83% din suprafaţa totală a judeţului Botoșani. Din suprafaţa totală, 3.102 ha (75% din
total) se află în proprietate privată, iar restul de 1.034 ha (25%) în proprietate publică.
Pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea terenurilor, 2.701 ha au destinaţie agricolă (65,3% din
total), pădurile acoperă doar 287 ha (6,93%), construcțiile (inclusiv curțile) 743 ha (17,9%), 279 ha
sunt căi de comunicații (6,7%), 27 ha sunt ocupate cu ape și bălți (0,7%) iar 99 ha reprezintă terenuri
neproductive și degradate (2,4%). Din cele 2.701 ha de terenuri agricole, la nivelul anului 2014, cea
mai mare parte, 1.914 ha (70,9%) reprezintă terenuri arabile, 573 ha (21,2%) sunt păşuni, fânețele
(148 ha), viile (21 ha) şi livezile (45 ha) acoperă suprafeţe reduse.

1.4. Populatia municipiului
Rezultatele finale ale Recensământului General al Populaţiei din anul 2011 indică o populaţie stabilă
a municipiului Botoșani de 106.847 locuitori, respectiv 25,9% din populaţia judeţului. Pentru data de
16.11.2017, INS a estimat populația cu domiciliul a orașului la 121.756 de locuitori, însă mulți dintre
aceștia sunt rezidenți în alte localități din țară și străinătate. Municipiul Botoșani este, din punct de
vedere demografic, primul oraş din judeţ şi al treilea ca mărime de la nivelul regiunii Nord-Est, după
Iași și Bacău.
Din punct de vedere al structurii pe sexe la ultimul recensământ, 58.305 de locuitori erau de sex
masculin (48,5%) iar 63451 de locuitori erau de sex feminin (51,5%). Procentul persoanelor de sex
feminin este mai ridicat decât media națională (51,4%), regională (50,6% și județeană (50,8%),
situație explicabilă prin oportunitățile mai ridicate de ocupare ale femeilor la nivelul municipiului
(dezvoltarea industriei de textile și confecții, de servicii), dar și prin supramortalitatea masculină la
toate categoriile de vârstă.

1.5.Sectorul industriei
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Datele recensământului din 2011 indică însă faptul că peste 12.900 locuitori ai municipiului activau
în sectorul industrial, fie ca salariați, fie ca persoane ocupate pe cont propriu, ceea ce reprezenta peste
25% din forța de muncă totală.
La acest nivel, cele mai dezvoltate ramuri industriale, din perspectiva numărului de firme, a cifrei de
afaceri și a populației ocupate, erau:
-

industria textilă și a confecțiilor – cu 45% din cifra de afaceri și 48% din forța de muncă totală
ocupată în industrie, care are și o pondere covârșitoare în exporturile județului;

-

industria echipamentelor electrice și electronice – cu 28% din cifra de afaceri și doar 9% din
forța de muncă, fiind astfel ramura cu cea mai mare productivitate a muncii;

-

industria alimentară și a băuturilor – cu 9% din cifra de afaceri din industrie și 13% din forța
de muncă.

Acestea sunt urmate, la mare distanță, de industria prelucrării lemnului, care generează circa 9% din
locurile de muncă, dar are o contribuție mică la producția industrială, respectiv de industria energetică,
care este însă dominată de o companie de utilități publice (operatorul de termoficare MODERN
CALOR).
În industria textilă și a confecțiilor își au sediul social în municipiul Botoșani circa 60 de unități
active, care realizează o cifră de afaceri de peste 800 milioane de lei, cu un număr de aproximativ
5.500 de salariați. Dacă se are în vedere clasificarea firmelor după mărimea acestora, se poate observa
că în acest sub-sector activează 11 întreprinderi mari (cu peste 250 de angajaţi): SC Formens SRL, SC
Artsana Romania SRL, SC Serconf SA, SC Rolana Tex SRL, SC Carreman Romania SRL, SC GT
Company SRL, SC Summer Conf SRL, SC New Fashion SRL, SC Italpant SRL, SC Greif Flexibles
Romania S.R.L, S.C. Terox Bhs Impex S.R.L., precum și mai multe întreprinderi mijlocii.
În industria echipamentelor electrice și electronice activau, în anul 2015, doar 10 firme, majoritatea
mijlocii și parte a unor holding-uri, care realizau însă o cifră de afaceri de peste 500 mil. lei și generau
circa 1.000 de locuri de muncă. Cele mai importante firme din domeniu sunt Grupul Elsaco, respectiv
Grupul Electro Alfa Internațional, doi dintre lideri pieței autohtone de proiecte termoenergetice,
eficiență energetică, IT&C, aparatură de măsură și control, echipamente electrice de medie și joasă
tensiune etc.
Industria alimentară se remarcă, la nivel local, printr-un număr de circa 70 de unități active,
majoritatea mici, cu o cifră de afaceri cumulată de 175 mil. lei, care asigură un număr de 1.500 de
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locuri de muncă. Cele mai importante unități de profil sunt Doly Com S.R.L. (producător de carne și
preparate din carne), respectiv Casa Pâinii S.R.L. (panificație). În industria lemnului se remarcă un
singur producător mare de mobilă, compania Luca Damarilo S.R.L., cu peste 250 de salariați și o cifră
de afaceri de aproape 25 mil. lei.

1.6. Sectorul serviciilor
În Municipiul Botoșani, sectorul terțiar are o contribuție importantă la economia locală (54,6% din
forța de muncă ocupată și 76,5% din numărul agenților economici), însă cea mai mare parte a firmelor
și salariaților activează în sub-sectorul comerțului, restul sub-sectoarelor fiind slab dezvoltate. Subsectorul comerţului a cunoscut o dezvoltare continuă de-a lungul timpului fapt evidenţiat şi de
numărul relativ ridicat al firmelor din acest domeniu, de aproape 800 (peste o treime din totalul celor
existente în municipiu), precum și al persoanelor ocupate (8.100, la recensământul din 2011, adică
18% din forța de muncă totală). În localitate funcţionează numeroase unităţi comerciale, depozite de
materiale de construcţii, farmacii, staţii de carburanţi, service-uri şi spălătorii auto, etc., care deservesc
locuitorii oraşului, cât şi pe cei din zonele limitrofe oraşului. În ultimii ani, au fost deschise unităţi
comerciale de mari dimensiuni (hiper și supermarketuri, magazine de bricolaj etc.) ale unor reţele
internaţionale sau autohtone cum ar fi: Carrefour, Lidl, Profi, Kaufland, Penny Market, Dedeman,
Altex, Praktiker etc., precum și două unități de tip mall – Uvertura Mall și Botoșani Shopping Center.

1.7. Forta de munca.
În anul 2017, în Municipiul Botoșani erau înregistraţi oficial la AJOFM un număr de 548 de şomeri
din care 308 persone au indemnizatie de somaj si 240 de persoane nu au indemnizatie de somaj , fata
de anul 2016, cand în Municipiul Botoșani erau înregistraţi oficial la AJOFM un număr de 780 de
şomeri, dintre care 428 de sex masculin şi 352 de sex feminin, ceea ce reprezenta 13,7% din totalul
persoanelor șomere din judeţul Botoșani.
Cea mai mare rată a șomajului real se înregistreaza la grupele de vârstă 15-19 ani (53,1% din numărul
total al activilor) și 20-24 de ani (34,2%). De asemenea, ponderea șomerilor de sex masculin este de
64,1%, mult peste cea a femeilor (35,9%).
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1.8. Resurse turistice naturale și antropice
În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice (versiunea 2016) și cu Legea nr. 5 din 6 martie 2000
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea a III-a – Zone Protejate,
în aria municipiului Botoșani există o serie de clădiri sau ansambluri arhitectonice care reprezintă
patrimoniu cultural de interes național:
-

Așezămintele Sofian (Centrul Cultural Ecumenic) - starea actuală a Casei Sofian este însă
departe de eleganța și luxul pe care le afișa la începutul secolului trecut.

-

Casa Memorială Nicolae Iorga – construită înainte de 1850;

-

Centrul istoric al municipiului (Ansamblul Urban ”Piața 1 Decembrie 1918”, Ansamblul
Urban ”Str. 1 Decembrie”, inclusiv casele de la, nr. 13 și 17) - reabilitat prin programul
PHARE CES 2006 și prin POR 2007-2013; au fost reabilitate 18 clădiri și zona pietonală din
Centrul Istoric. Valoarea proiectului a fost de 7,6 milioane euro fără TVA.

-

Mănăstirea Popăuți cu Biserica Sfântul Nicolae - Popăuți și cu turnul clopotniță- ctitorită
de Ștefan cel Mare, datează din 1496, având o mare valoare artistică, dar și istorică, având în
vedere funcția turnului de adăpost în caz de pericol.

-

Biserica Întâmpinarea Domnului și Sfinții Împărați (Roset) - situată pe bulevardul Mihai
Eminescu, biserica a fost ctitorită de Spătarul Constantin Roset cu soția sa, Maria în 1826. Dea lungul vremii, aici a funcționat și o școală în care se preda, printre altele, gramatică
grecească.

-

Biserica Uspenia (Adormirea Maicii Domnului), cu clopotnița - ridicată în 1552 de către
Elena Rareș, aceasta urmărește modelul bisericii Sf. Nicolae. Mihail Racoviță a întreprins
lucrări de reparații între anii 1724-1725, iar ulterior în 1819 au fost efectuate și alte intervenții
consemnate cu inscripție, care dau aspectul de astăzi al bisericii completând ansamblul cu un
turn-clopotniță în stil clasicist.

-

Biserica domnească Sfântul Gheorghe, cu clopotnița - cu același ctitor ca și Biserica
Uspenia, Elena Rareș, este situată în zona centrală a orașului, pe str Victoriei nr 18. La fel ca și
Uspenia, urmează modelul bisericii Sf. Nicolae. Ansamblul necesită lucrări de reabilitare și
introducere în circuitul turistic;

-

Casa Panu – ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea pe str. Iuliu Maniu, ca și o altă casă
situată pe aceeași stradă la nr. 5.
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Foto: Clădiri și spații publice reabilitate din zona Centrului Istoric, principala atracție turistică a
municipiului Botoșani
1.9. Turism
Municipiul Botoşani este reşedinţă şi cel mai mare oraş al judeţului caracterizându-se printro gamă variată de hoteluri şi pensiuni ce vin în aşteptarea potenţialilor turişti dar şi a celor în tranzit,
pliându-se şi adaptându-se la nevoile acestora indiferent că vorbim despre vizite în interes de serviciu
sau plăcere şi relaxare.
Municipiul Botoşani deţine în prezent un număr de 8 hoteluri (3 hoteluri a 4 stele, 3 a 3 stele,
respectiv 2 a 2 stele) şi 4 pensiuni a 4 stele.
Clasificarea hotelurilor din municiul Botoşani în funcţie de stele şi capacitate

Nr.

1

2

Clasificarea
structurilor
de primire
turistică

Hotel
Rapsodia
****
Hotel TexClub

TOTAL
4 stele
Total Capacita
camere te locuri
150

300

17

34

3 stele
Total Capac
camer
itate
e
locuri

****
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3

Hotel
Europa

20

****
Hotel Maria

38

56

102

5

***
Hotel
Belvedere

40

80

6

***
Hotel
Premier

40

80

9

***
Pensiunea
Bianca

14

36

4

7

8

**
Hotel
Rares
**
Hotel Tineret

**
TOTAL LOCURI CAZARE:

Pag. 12 din 110

37

49

15

52

187

372

150

218

52

110

389

700

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

II.

BUGETUL MUNICIPIULUI

Veniturile totale din impozite și taxe locale încasate în anul 2017 sunt cu 11,8% mai mari decât
cele încasate în anul 2016, respectiv 47,921 milioane lei, față de 42,865 milioane lei.
În structură, veniturilor totale din impozite și taxe locale au avut următoarea evoluţie:
- veniturile din impozite şi taxe locale (exclusiv taxa de salubrizare) - secțiunea funcționare - au
înregistrat o creștere de 0,66% (37,068 milioane lei încasări realizate în anul 2017, față de
36,824 milioane lei încasări realizate în anul 2016;
- veniturile din taxa de salubrizare – secțiunea funcționare - au crescut cu 49,35% (7,765
milioane lei încasări realizate în anul 2017, față de 5,199 milioane lei încasări realizate în anul
2016;
- veniturile din capital – secțiunea dezvoltare - au înregistrat o creștere de 267,04% (3,088
milioane lei încasări realizate în anul 2017, față de 0,841 milioane lei încasări realizate în anul
2016).
Prevederile de buget aprobate pe anul 2017 la veniturile din impozite şi taxe locale, exclusiv
taxele speciale, s-au realizat în procent de 98%, în condițiile anulării prin acte normative a unor taxe
locale (este cazul taxelor extrajudiciare de timbru), sau a modificării prin scăderea bazei de calcul (în
cazul impozitului pe transferul proprietăților imobiliare).
Cu toate aceste influențe, pe lângă încasările suplimentare de 243,6 mii lei, față de anul 2016, în
anul 2017 s-au acoperit și influențe negative din anulări prin acte normative a unor impozite și taxe în
sumă totală de 2.011,2 mii lei.
În cadrul veniturilor fiscale, creşteri importante ale încasărilor s-au realizat, în anul 2017 față de
anul precedent, la impozitele pe proprietate, respectiv o creștere de 5,1%, cu mențiunea că la toate
veniturile pe proprietate încasările din anul 2017 au fost mai mari decât cele realizate în anul 2016.
Creșteri mai importante ale încasărilor s-au realizat la următoarele impozite şi taxe pe proprietate:
impozitul pe teren persoane juridice cu 7,85%, impozitul pe clădiri persoane fizice cu 6,40%,
impozitul pe teren persoane fizice cu 5,50%.
La veniturile nefiscale s-a înregistrat o creștere semnificativă a încasărilor din amenzi cu 8,07%,
de la 4,412 milioane lei în anul 2016 la 4,768 milioane lei în anul 2017.
Ca urmare a acţiunilor de executare silită a rău platnicilor, ponderea veniturilor încasate din
restanţă, în total venituri încasate a fost în anul 2017 de 19,09%, faţă de 17,93% în anul precedent.
În vederea stimulării plăţii integrale a datoriilor la impozitele pe clădiri, terenuri şi maşini s-au
acordat, în anul 2017, potrivit aprobării Consiliului Local, bonificaţii de 10 % în sumă totală de
1.203,4 mii lei, din care: 610,4 mii lei la contribuabilii persoane fizice și 593,0 mii lei la contribuabilii
persoane juridice.
Ca urmare a bonificațiilor acordate, în trimestrul I 2017 s-au încasat 52,22% din totalul veniturilor
din impozite şi taxe locale (exclusiv taxa de salubrizare), față de 39,32% în anul 2016.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor să-și achite datoriile restante, prin HCL
nr.264/22.11.2016 și HCL nr.165/31.07.2017 s-a aprobat procedura de acordare a înlesnirii la plată
sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante
datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către persoanele fizice în condițiile achitării
debitelor restante, a debitelor curente, a amenzilor și a datoriilor rezultate din raporturi contractuale
(concesiuni, închirieri), a datoriilor recuperate pentru alte bugete (subvenții ajutoare încălzire,
impozite mijloace de transport de peste 12 tone, taxe judiciare de timbru, etc) și a cotei de 25% din
majorările de întârziere datorate.
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Pentru a beneficia de prevederile HCL nr.264/22.11.2016 și a HCL nr.165/31.07.2017, în anul
2017 contribuabilii persoane fizice au depus un număr de 1.724 cereri.
În baza cererilor depuse s-au acordat scutiri la plata majorărilor de întârziere în sumă totală de
791,2 mii lei și s-au încasat venituri la bugetul local, la data depunerii cererii, în sumă totală de
2.149,8 mii lei.
Realizarea în anul 2017 a aplicației informatice de transfer a datelor privind patrimoniul pe
platforma națională PatrimVen administrată de ANAF și accesul la datele privind veniturile și
conturile de pe această platformă dă posibilitatea creșterii eficienței activității de executare silită, ca
urmare a accesului direct la o mare bază de informații.
În anul 2017 a existat preocuparea personalului de specialitatea pentru punerea la dispoziția
contribuabililor a posibilităților de efectuare a plății impozitelor și taxelor locale prin mijloace
electronice. Prin Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP), respectiv de pe platforma gheșeul.ro,
s-au efectuat în anul 2017, de către contribuabilii persoane fizice, un număr de 1.238 plăți în valoare
totală de 294,1 mii lei, față de 749 plăți cu o valoare totală de 130,6 mii lei în anul 2016.
De asemenea prin exploatarea serviciului de acceptare a plăților cu cardul de la aparatul POS
instalat la ghișeul Direcției Impozite și Taxe, 2.066 contribuabili persoane fizice au efectuat plăți
electronice în sumă totală de 873,3 mii lei în anul 2017, față de 1.138 contribuabili cu suma totală de
453,1 mii lei în anul 2016.
Având în vedere faptul că în activitatea de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale, de o
importanţă deosebită este îmbunătăţirea permanentă a comunicării cu contribuabilii, s-a folosit pe
scară largă informările prin presă şi televiziune la toate termenele de plată.

III.

PROGRAME EUROPENE

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017, în cadrul serviciului Management proiecte s-a
continuat implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, monitorizarea proiectelor finalizate
și aflate în perioada de postimplementare și au fost depuse proiecte noi aflate aflate în diverse etape de
evaluare. De asemenea, au fost încheiate și monitorizate contractele de finanțare încheiate cu
asociațiile beneficiare de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al UAT Municipiul Botoșani.
I. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE
Proiecte finalizate în perioada de referință
1. „Un nou început - GAL Botoșani - Sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale
durabile” a fost depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Componenta 1 –
Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – orașe/municipii cu
populație de peste 20.000 locuitori (Regiuni mai puțin dezvoltare), Axa Prioritară – Dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității; Operațiunea – Reducerea numărului de
comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC, având ca
parteneri SC Agrafics SRL și Asociația “PARTNET” – Parteneriat pentru o dezvoltare
durabilă.
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Proiectul își propune creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului
Botoșani în soluționarea problemelor locale prin derularea de acțiuni de delimitare a zonei urbane
marginalizate prin înființarea unui GAL (Grup de acțiune locală) pentru reprezentarea intereselor; au
fost desfășurate activitățile: elaborarea unui studiu de referință în vederea identificării zonelor urbane
marginalizate și a delimitării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, precum și analiza
comunității marginalizate din teritoriu; mobilizarea și consultarea comunității marginalizate vizate de
SDL, prin intermediul unor acțiuni desfășurate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului
Botoșani; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL
consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.
Implementarea proiectului a fost finalizată la data de 04.12.2017 cu elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții aprobată în data de 28.12.2017.
Proiecte în implementare
1. „Parc regional de agrement turistic și sportiv Cornişa – Botoşani”
Valoare totală: 87.491.722,07 lei (20.354.485,87 euro)
Proiectul este finanţat în cadrul POR, Axa prioritară 5, Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea
Turismului, DMI 5.2 Crearea/dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
Întins pe o suprafață de 48 ha, Parcul regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa Botoşani, oferă
diverse modalități de relaxare și de petrecere a timpului liber într-un mod util și plăcut și pune la
dispoziție piscine interioare și exterioare, râu artificial pentru rafting, terenuri de sport, locuri de joacă,
patinoar artificial, escaladă, skate park, pistă tubing, amfiteatru în aer liber, locuri de parcare, alei
pietonale și suprafață împădurită.
Au fost realizate demersuri pentru prelungirea perioadei de implementare cu 2 luni, noua dată de
finalizare fiind 30.08.2017.
2. „Restaurare şi consolidare teatrul Mihai Eminescu” – Botoşani - în implementare
Valoare totală: 21.698.349,81 lei (4.903.581,88 euro)
Proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 5, DMI 5.1. –
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și crearea/ modernizarea infrastructurilor
conexe, cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro.
Pe parcursul reabilitării clădirii teatrului vor fi executate lucrări specifice de consolidare a
elementelor structurale, restaurarea si amenajarea spaţiilor interioare şi a faţadelor exterioare ale
clădirii de patrimoniu în care îşi desfăşoară activitatea teatrul Mihai Eminescu, respectând standardele
în vigoare privind siguranţa şi protecţia contra incendiilor şi a standardelor privind facilitarea
accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădirile de patrimoniu. Au mai fost prevăzute şi reabilitarea
instalaţiilor interioare şi dotarea cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor (instalaţii electrice,
scenă, instalaţii de sunet şi lumini), restaurarea componentelor artistice interioare şi exterioare ale
clădirii, respectând, în măsura posibilităţilor, trăsăturile arhitectonice ale construcţiei originale.
Prin implementarea acestui proiect se urmărește promovarea valorii culturale şi a potenţialului
turistic al Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani, prin integrarea sa în circuitul cultural-artistic din
regiunea Nord-Est.
Proiecte depuse în perioada de referință
1. „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblul Bisericii
„Sfântul Gheorghe” depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014Pag. 15 din 110
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2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, de către UAT Municipiul Botoșani
în calitate de lider de prooiect în parteneriat cu Parohia Sfântul Gheorghe în calitate de
partener.
Valoarea totală a proiectului este de 7.319.845,16 lei
Proiectul presupune conservarea, restaurarea Ansamblului Bisericii „Sfântul Gheorghe” –
restaurare zidărie, cruci și bulb acoperiș și turlă; intervenții la pardoseală, tencuială, tâmplărie
interioară și exterioară, șarpantă, coș de fum, refacere streșini degradate, trape desfumare la turlă,
conservare cameră mortuară, cameră materiale, sală clopote; consolidare fundație; realizare iluminat
arhitectural; montare centrală termică pentru furnizare căldură și apă caldă; refacere cadru natural în
zona strict perimetrală a amplasamentului Bisericii Sfântul Gheorghe și Turnului Clopotniță; realizare
împrejmuire incintă; amenajare alei și parcaj auto; achiziție și montare mobilier urban.
Acest proiect se află în faza de semnare a contractului de finanțare.
2. Proiectul „DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității” este finanțat din Fondul
Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și este
depus în parteneriat cu Transparency International Romania|Asociația Română pentru
Transparență.
Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea şi consolidarea unui Sistem de Management al
Performanţei şi Calităţii integrat şi eficient prin standardizarea şi digitalizarea proceselor de lucru,
implementarea unui sistem informatic inovativ de management al proceselor şi documentelor,
elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO şi pregătirea resursei umane din cadrul
Primăriei Municipiului Botoşani, în scopul consolidării unui management performant şi optimizării
proceselor orientate către cetăţenii beneficiari.
Proiectul a fost depus și se află în etapa de evaluare.
3. Proiectul „Botoșani spune NU corupției” depus in cadrul Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) axa prioritară 2-Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente, obiectivul specific Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și
instituțiilor publice, în cadrul cererii de proiecte nr. POCA/125/2/2 (CP1/2017).
Acest proiect este depus în parteneriat cu Universitatea “George Bacovia” Bacău și Asociația
Institutul pentru Politici Publice București.
Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea faptelor de corupție la nivelul
celor 190 de angajați ai Primăriei Municipiului Botoșani.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Elaborarea diagnozei instituționale din punct de vedere al fenomenului de risc care
favorizează vulnerabilități la fapte de corupție;
2. Creșterea gradului de informare cu privire la fenomenul corupției și soluțiile de prevenire și
eradicare’
3. Creșterea capacității interne pentru prevenirea și semnalarea cazurilor asociate fenomenului
corupției;
4. Educarea membrilor comunitații cu privire la importanța și impactul măsurilor anti-corupție
respectiv cu privire la rolul comunitații în prevenirea și sancționarea ei timpurie;
5. Identificarea soluțiilor de consolidare a integritații instituției prin tratarea cauzelor și
prevenirea posibilelor fapte de corupție.
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Proiectul a fost depus și se află în etapa de evaluare.
Proiecte în pregătire:
1. „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru
perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei
energetice – etapa II” se va depune în cadrul Programului Operațional Infrasctructură Mare
(POIM), Axa Prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de
termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.1 - Creșterea eficienței energetice în
sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și face
parte din lista celor 7 (şapte) proiecte selectate pentru a fi finanțate în cadrul POIM 2014-2020.
Investițiile propuse în etapa a II-a vizează continuarea celor realizate prin Programul POS Mediu 2007
– 2013, Axa Prioritară 3 şi asigură sustenabilitatea investiţiilor iniţiale și conformarea sistemului de
termoficare cu obligațiile comunitare privind emisiile de poluanți în aer și creșterea eficienței
energetice a sistemului.
Investiţiile propuse se referă la reabilitarea/ modernizarea reţelelor termice secundare (de distribuţie),
modernizarea /reabilitarea punctelor termice, extinderea reţelei termice primare prin racordarea de noi
consumatori, modernizarea/ reabilitarea sistemelor de pompare din reţeaua termică primară şi
secundară şi implementarea unui sistem tip SCADA de achiziţie şi transmisie date, control şi comandă
de la distanţă SACET.
Proiectul se află în faza de pregătire documentelor necesare depunerii aplicației de
finanțare.
Proiecte monitorizate în perioada de referință
Proiectele care au fost finalizate sunt monitorizate pe o perioada de 5 ani postimplementare, în sensul
că este urmărită îndeplinirea indicatorilor și sunt întocmite rapoarte anuale de durabilitate în urma
cărora sunt realizate vizitele de monitorizare pe teren de către Organismul Intermediar/ Autoritatea de
Management.
Proiecte aflate în monitorizare în această perioadă:
1. Dezvoltarea capacității administrației publice locale din județul Botosani pentru elaborarea și
implementarea Strategiilor de dezvoltare locală prin parteneriat, schimb de bune practici și
instruirea funcționarilor publici, monitorizare încheiată în aprilie 2017
2. Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani, proiect aflat în anul 5 de
monitorizare
3. Reabilitarea și modernizarea străzilor inelului principal de circulație din municipiul Botoșani,
proiect aflat în anul 4 de monitorizare
4. Modernizare și reabilitare accese pietonale și carosabile precum și iluminat arhitectural în
Municipiul Botoşani, proiect aflat în anul 4 de monitorizare
5. Reabilitarea, modernizarea parcurilor și a spaţiilor verzi precum şi reabilitarea şi modernizarea
iluminatului ornamental aferent acestora, în municipiul Botoşani, proiect aflat în anul 4 de
monitorizare
6. Amenajare centru social – „Reutilizare clădire în scopul transformării în centru social în
municipiul Botoşani”, proiect aflat în anul 4 de monitorizare
7. Cresterea siguranţei și prevenirea criminalității în zona de acțiune a Municipiului Botoșani
prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere,
proiect aflat în anul 4 de monitorizare
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8. Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani, proiect aflat în anul
3 de monitorizare
9. Reabilitare termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 3 blocuri din municipiul
Botoşani, proiect aflat în anul 3 de monitorizare
10. Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoşani, pentru
perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei
energetice, proiect aflat în anul 2 de monitorizare
11. Reabilitarea termică a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor nr. 42 şi Calea
Naţională nr. 56, proiect aflat în anul 1 de monitorizare
12. Reabilitarea termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 2 blocuri din municipiul
Botoşani, proiect aflat în anul 1 de monitorizare
13. Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară ȋn judeţele Botoșani, Bistrița –
Năsăud şi Iaşi, proiect implementat în parteneriat cu Municipiul Bistriţa Năsăud şi Asociaţia
Iubire şi Încredere, proiect aflat în anul 1 de monitorizare
14. „Development of the agriculture sector through creation of an agricultural cross-border
network” – „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere agricole”,
proiect aflat în anul 1 de monitorizare

IV.


PROGRAM INVESTIŢIONAL INFRASTRUCTURĂ
Reparaţii şi intreţinere străzi:

Lucrările de reparații și întreținere străzi din municipiul Botoșani s-au realizat în anul 2017, pe
2 direcții: străzi modernizate(inclusive plombări) și străzi nemodernizate.


Străzi modernizate

Suprafața asfaltată în anul 2017 a fost de 33.898 mp, s-au pavelat 4.469 mp, s-au amenajat 276
locuri de parcare, valoarea totală a lucrărilor fiind de 3.665 mii lei.
S-au executat lucrări de reparaţii asfaltice sub formă de covoare asfaltice, plombe şi amenajări
de noi locuri de parcare în ansambluri de locuit pe următoarele străzi: Str. Primăverii – reabilitare
alee acces liceul M. Eminescu, Str. Ion Creangă- rep. Asfaltice, B-dul George Enescu – rep.intreg
sistem rutier, Str.Dobosari - reparare imbracaminte asfaltica, Str.I.C.Bratianu - reparare intreg sistem
rutier, Parcare sala de sport Liceu Pedagogic - amenajare locuri de parcare, Str.Imparat Traian amenajare locuri de parcare, Aleea Gen.Gh.Avramescu - reparare imbracaminte asfaltica,
Str.Izvoarelor - reparare intreg sistem pietonal, amenajare locuri de parcare, Str.Primaverii intersectie
cu str.Mihail Kogalniceanu - repararea intregului sistem pietonal cu imbracaminte asfaltica, Aleea
Scurta - reparare imbracaminte asfaltica, amenajare locuri de parcare, Aleea Scolii - reparare intreg
sistem pietonal cu imbracaminte asfaltica, Aleea Scolii - reparare intreg sistem pietonal cu
imbracaminte asfaltica, Str.Adrian Adamiu - reparare intreg sistem pietonal cu imbracaminte asfaltica,
Str.Mihail Kogalniceanu - reparare intreg sistem pietonal cu imbracaminte asfaltica, reparare intreg
sistem rutier, Str.Aprodu Purice - reparare intreg sistem pietonal, amenajare locuri de parcare,
reparare intreg sistem rutier, Str.Garii - reparare intreg sistem pietonal, amenajare locuri de parcare si
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reparare intreg sistem rutier, Aleea Rapsodiei - reparare intreg sistem pietonal, amenajare locuri de
parcare si reparare intreg sistem rutier.

Au fost plombate sau s-au turnat mici covoare asfaltice pe următoarele străzi: Str. Codrului,
Str. Dimitrie Negreanu, B-dul G. Enescu, Str. O. Onicescu, Al. Curcubeului, Al. Parcul Tineretului,
Al. Nucului, Al. Ctin Gane, Al. Amurgului, B-dul M. Eminescu, Str. Marchian, Str. Vîlcele, Al. G-ral.
Gh. Avrămescu, Str. Sucevei, Al. Teodor Callimachi, Str. Viilor, Str. N. Iorga, Str. 1 Decembrie, Str.
Independenţei, Str. Pacea, Calea Naţională, Str. I.C. Brătianu, Str. Petru Rareş, Str. Iuliu Maniu, Str.
Ştefan cel Mare, Al. Griviţa, Str. Împarat Traian, Str. Doboşari, Aleea Dimitrie Pompeiu – ANL
Cismea, Parc Sucevei, Str.Eternitatii, Str.Bucovina, Str.Prieteniei, Sos.Iasiului, Parcare spate magazin
„1001 articole”, Str.Primaverii, Str.Al.Donici, Aleea Pinului, Str.Tulbureni, Str.Col.V.Tomoroveanu,
Str.Octav Bancila, Str.Octav Bancila, Parcul Mihai Eminescu (rep.intreg sistem pietonal cu pavele),
Aleea Parcului, Aleea Nucului, Aleea Elie Radu, Str.Uzinei, Str.Tudor Vladimirescu, Str.Carmen
Sylva.
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 Străzi nemodernizate
S-au reparat o suprafață de 117.795 mp străzi nemodernizate prin lucrări de reprofilare şi adaos de
material de intretinere (piatra sparta, balast, asfalt frezat), valoarea lucrărilor fiind de 189 mii lei.
Străzile pe care s-au executat acest tip de lucrări sunt: Str.Hatman Arbore, Al. Grigore Alexandru
Ghica, Str. Iuliu Maniu, Drumul Tătarilor, Aleea Sergiu Iacovlov, Str. Ştefăniţă Vodă, Str. I.L.
Caragiale, Str. Mărăşti, Str. Botoş, Str.Ciresoaia, Str.Primaverii intersectie cu str.Mihail
Kogalniceanu, Aleea Luizoaia, Aleea George Enescu, Aleea Dimitrie Cantemir, Str.Grigore Antipa,
Aleea Sf.Nicolae, Str.Crinilor, Aleea Albina, Str.Irisilor, Str.Cernavoda, Aleea Gh.Hasnas,
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Str.Fantanilor, Str.Scurta, Str.Andrei Muresan, Str.Fluierasi, Aleea Trei Coline, Aleea Dumitru
Furtuna, Str.Dochia, Aleea Iacob Iacubovici, Aleea Nicolae Pisoski, Aleea Ludovic Daus,
Str.Ciobanului, Str.Eternitatii, Str.Oituz, Str.Bucium, Str.Barbu Lazareanu, Str.1Decembrie (spate
MODAROM), Str.Busuiocului, Parcare Stadion Municipal, Str.Berzelor, Str.Posta Veche, Str.Mihail
Sorbul, Str.Cismea, Str.Rosiori, Aleea Trandafirilor, Str.Paraului, Str.Caramidari, Aleea Ilie Ciolac,
Str.Sitnei, Aleea Ciresului, Str.Militari, Aleea Nicolae Leon, Aleea Laval, Str.Cronicar Neculce,
Str.Valcele, Str.Izvoarelor, Str.Bujor, Str.Dubalari, Str.Verona, Str.Ghiocei, Str.Aprodu Purice.
De asemenea, s-au realizat marcaje rutiere pe o suprafață de 15.072 mp pe tritoriul
municipiului, în valoare de 196 mii lei.
Pe tot parcursul anului 2017 s-au eliberat 172 de avize pentru efectuarea de racvorduri ți 558
de avize pentru remedierea de avarii.
O altă preocupare important a Diecției de resort, a fost rezolvarea adreselor si petițiilor.
S-a primit un număr de 839 adrese sau petiţii: din care 560 au fost solicitări din partea
deţinătorilor de utilităţi pentru eliberarea avizelor de intervenţie pe domeniul public în cazul avariilor
accidentale. Diferenţa de 279 au fost petiţii primite din partea persoanelor fizice sau juridice prin care
au fost sesizate anumite aspecte privind asigurarea condiţiilor de siguranţă în trafic pe străzile din
municipiu. Toate petitiile primite au fost verificate in teren pentru identificare şi rezolvare. S-au
eliberat un număr de 174 avize de intervenţie pe domeniul public în vederea branşării şi racordării la
reţelele de utilităţi ( gaze, apă – canal, energie electrică ), în urma solicitărilor peersoanelor fizice sau
juridice.



ALTE CATEGORII DE LUCRĂRI

S-au demarat procedurile pentru accesarea fondurilor prin PNDL II pentru:
Lucrari de modernizare pentru autorizare la incendiu gradinita Scoala Sf. Nicolae, Executie
lucrari securitate la incendiu Colegiul National AT Laurian, Executie lucrari securitate la incendiu
Gradinita cu program prelungit nr. 22, Executie lucrari securitate la incendiu Liceul Dimitrie
Negreanu, Executie lucrari securitate la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, Executie lucrari securitate
la incendiu Liceul tehnologic Elie Radu, Executie lucrarisecuritate la incendiu Liceul tehnologic Petru
Rares, Executie lucrarisecuritate la incendiu Liceul cu program sportiv, Executie lucrari securitate la
incendiu Scoala Gimnaziala nr. 2 , Executie lucrari securitate la incendiu Scoala Gimnaziala Grigore
Antipa, Executie lucrari securitate la incendiu Scoala Gimnaziala nr. 7, Executie lucrari securitate la
incendiu Scoala Gimnaziala nr. 11 - corp B, Executie lucrari securitate la incendiu Scoala Gimnaziala
nr. 12, Executie lucrari securitate la incendiu Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, Executie lucrari
securitate la incendiu Scoala Gimnaziala nr. 17, Executie lucrari securitate la incendiu Gradinita cu
program normal nr. 5, Executie lucrari securitate la incendiu Gradinita cu program prelungit Sotron,
Executie lucrari securitate la incendiu Gradinita cu program prelungit nr. 23, Executie lucrari de
modernizare pentru autorizare la incendiu Gradinita cu program prelungit nr. 19.
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V.
A.

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

DATE STATISTICE PRIVITOR LA ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ

1. Acte emise :
- certificate de urbanism
- prelungiri valabilitate certificate de urbanism
- autorizaţii de construire/desfiinţare
- prelungiri valabilitate autorizaţii de construire
- autorizaţii lucrări racorduri/branşamente la reţele
publice
2. Documentaţii de urbanism primite spre
aprobare în Consiliul Local
din care :
- aprobate
din care :
- pe teren proprietate
- pe teren concesionat
- aviz prealabil de oportunitate
- restituite
- în curs de rezolvare
3. Comunicări :
- declaraţii de finalizare a construcţiilor
autorizate
- înştiinţări de începere a lucrărilor
- certificate atestare a construcțiilor

941
28
343
28
156
116
55
50
5
8
39
14

95
132
84

B. ALTE ACTIVITĂȚI
_________________________________________________________
 Referitor la ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI s-au intreprins următoarele acțiuni :
- au fost recepționate următoarele părți din documentație :
- ETAPA I - integral : DOCUMENTARE, ANALIZĂ, PREFIGURAREA STRUCTURII
ACTUALIZĂRII P.U.G, REDEFINIREA SCOPURILOR ȘI OBIECTIVELOR –
recepționat la 06.07.2016
- ETAPA II – parțial : STUDII DE FUNDAMENTARE. ANALIZĂ DIAGNOSTIC
recepționat la 05.12.2016
- termen de încheiere a etapei : 28.02.2018
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VI.

ADMINISTRAREA TERENURILOR APARȚINÂND
DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONCESIUNI

Administrarea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
În anul 2017, veniturile din concesiuni au fost în cuantum de 4.548.849,92 lei .
Atribuirea terenurilor în regim de concesiune către agenţi economici interesaţi, efectuată fie prin
licitaţie publică fie prin încredinţare directă, a cunoscut în perioada de referinţă o creştere medie
anuală relativ constantă de cca.5% . La sfârşitul anului 2017 erau în derulare aproximativ 5.000 de
contracte. Terenurile concesionate au destinatia activităţi comerciale şi prestări servicii , garaje,
terenuri aferente locuinţelor sau extinderii acestora, precum şi accese - platforme.
Din punct de vedere economic, în perioada de referinţă, s-au înregistrat creşteri constante ale
veniturilor, rata medie anuală netă ( fără a include efectul inflaţiei) fiind de 11,64 %
Administrarea obiectivelor cu destinaţia “parcare”
În perioada de referinţă s-a continuat programul de reabilitare şi modernizare a amplasamentelor
destinate parcărilor din incinta cartierelor, astfel încât acestea să poată fi utilizate corespunzător de
cetăţenii municipiului. La finele anului 2017 au fost înregistrate în evidenţele noastre peste 8.000
locaţii. Aceste locuri de parcare au fost supuse procedurii de rezervare prin licitaţie publică, fiind
perfectate pe parcursul anului peste 7.000 acorduri.
La finele anului 2017,veniturile din rezervarea locurilor de parcare au fost în cuantum de 903781,92
lei .
Conform legislaţiei în vigoare, persoanele cu handicap beneficiază de dreptul de rezervare fără plată,
pe baza unei legitimaţii speciale, valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene. La nivelul
municipiului, numărul de carduri permanente fiind de 310 .
Utilizarea amplasamentelor din zone publice pentru activităţi economice
Referindu-ne la amplasamentele din zone publice utilizate pentru activităţi economice, precizăm că
există două componente majore funcţie de durată, respectiv module şi locaţii temporare (terasele
estivale, amplasamente comercializare fructe, artizanat, altele asemenea). În perioada de referinţă,
numărul de amplasamente pentru module a fost de 110, iar locaţiile temporare ]n număr de 222.
Astfel,veniturile în 2017 din utilizarea zonelor publice pentru activităţi economice, au fost în cuantum
de 597.865 lei .
Reclamă şi publicitate
Din activitatea de reclamă şi publicitate (reclamă pe construcţii , taxa firmă ) în anul 2017 s-au
încasat 201.075 lei, iar taxa reclama sonoră a fost de 2173 lei . reclamă (publicitate pe construcţii) sau
amplasamente temporare.
Proprietatea publică a municipiului
Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public are un caracter preponderent social, obiectivele
realizate fiind suportul pentru asigurarea serviciilor publice în sarcina autorităţii locale, cum ar fi
învăţământ, asistenţă medicală, furnizare agent termic, transport şi neutralizare gunoi menajer.
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Structura proprietăţii publice a municipiului, în evoluţia sa în perioada de referinţă, este prezentată în
tabelul de mai jos:

Tip obiectiv
Unităţi învătământ
Străzi
Parcuri
Scuaruri
Platforme gunoi
Terenuri joacă
Parcări
Pieţe
Adăposturi civile
Linie tramvai
Staţie redresare
Clădiri
Monumente
Instalaţii
Stadioane
Cimitire
Terenuri obiective publice

2017
47
279
6
51
73
39
363
3
50
2
1
40
34
82
3
4
44

Modificările semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte amplasamentele cu destinaţia –
parcări, la trama stradală prin realizarea unor noi obiective în cartierele rezidenţiale, extinderi ale celor
existente şi prin reabilitarea şi modernizare, precum şi în structura de colectare şi preluare a gunoiului
menajer.
Un aspect important în componenţa proprietăţii publice şi totodată a administrării teritoriului este
reprezentat de spaţiile verzi. La nivelul Serviciului Patrimoniu a fost înfiinţat Registrul local al
spaţiilor verzi, în care se regăseşte evidenţa suprafeţelor de teren cu destinaţia precizată. Acesta
cuprinde 122 de înregistrări, însumând o suprafaţă de 208,86 ha.
Pe parcursul anului 2017, fluxul de persoane zilnic mediu a fost de 80. S-au efectuat acţiuni de
verificare în teren, minim una pe săptămână, iar cu implicarea întregului compartiment, câte una
trimestrial. Media lunară a ședințelor de licitație a fost de 3 şedinţe. Compartimentul a instrumentat
112 proiecte de Hotărâri de Consiliu Local.

VII.

EDUCAŢIE

Municipalitatea botoşăneană a continuat şi în 2017 să acorde o importanţă deosebită
educaţiei, în sensul asigurării atât a fondurilor necesare pentru lucrări de investiţii, reparaţii în şcoli şi
grădiniţe cât şi a fondurilor destinate pentru cheltuielile de personal.
Anul 2017 a fost primul an în care cadrele didactice declarate promovate la concursul de
ocupate a funcțiilor de director din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul
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Botoșani, au încheiat contracte de management administrativ- financiar cu primarul municipiului
Botoșani, pe o durata de 4 ani ,respectiv 25 de directori începând cu data de 01.01.2017 si 5 directori
cu data de 01.09.2017 . Astfel , toate cele 30 de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din
municipiul Botoșan, cu personalitate juridică au directori ce au încheiat contracte de management
administrativ financiar cu primarul municipiului Botoșani.
În anul anul 2017 au fost finanţate 47 de unitati de invatamant organizate in 21
grădiniţe, 13 şcoli gimnaziale , 8 licee, 4 colegii şi Seminarul Teologic Liceal Ortodox „ Sf.
Gheorghe” Botoțani . Numărul de elevi şi preşcolari înscrişi în unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat cu finanţare din bugetul local, a fost în anul şcolar 2016 – 2017 de 21.463, iar în anul şcolar
2017 – 2018 de 21.456. Suma alocată din bugetul local în anul 2017 pentru finanţarea învăţământului,
a fost de 105.991,57 mii lei, destinată finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
 Cheltuieli de personal în sumă de 91.418,90 mii lei;


Bunuri şi servicii în sumă de 9.843,18 mii lei, reprezentând cheltuielile de întreţinere şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ ( utilităţi, reparaţii curente, obiecte de inventar, gratuități
transport în comun pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, alte cheltuieli pentru
întreţinere şi funcţionare, etc). În anul 2017 s-au efectuat lucrări de reparaţii curente în sumă
de 500,92 mii lei, s-au efectuat igienizări în toate unităţile de învăţământ în perioada vacanţei
de vară pentru pregătirea noului an şcolar;



În anul scolar 2016- 2017 s-au acordat un număr de 1429 de burse pentru elevi în sumă de
1.165,54 mii lei, iar în anul scolar 2017 – 2018 un număr de 1496 de burse , în sumă de
1.270,84 mii lei;



Transferuri pentru internate și cantine în sumă de 180,21 mii lei;



Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditar, respectiv Grădinița
”Girotondo”, Grădinița ”Sandy Belle”, Liceul Teoretic Centrul de Studii ”Ștefan cel Mare și
Sfânt” Botoșani și Școala de Cooperație Botoșani, în sumă de 1.469,03 mii lei;



Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă (344 copii), prin acordarea a unei alocații zilnice de hrană, acordarea contravalorii
rechizitelor și îmbrăcămintei necesare începerii anului școlar, în sumă de 805,28 mii lei;



Acordarea stimulentului educațional conform Legii nr. 285/2015 pentru un număr de 105
preșcolari, în sumă de 57,60 mii lei;



Acordarea sumei de 150,00 mii lei pentru susținerea programului din centrul pentru copii cu
disabilități care funcționează în cadrul Asociației Il Girotondo cu care Consiliul Local este
partener.
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In scolile din municipiul Botoșani si-au desfășurat activitatea un număr de 57 cadre
medicale, respectiv 8 medici , 1 medic dentist și de 49 asistenți medicali , care au asigurat
asistența medicală pentru cei 21120 elevi înscriși în anul scolar 2017 – 2018.
Investiţii, în sumă de 803,59 mii lei
În anul 2017 s-au făcut următoarele lucrări de investiții în domeniul învățământului,:





Relocare Gradinita nr. 24 – lucrarile finalizate au constat in recompartimentarea salilor de
clasa de la parterul Scolii Generale nr.16- SF Nicolae si asigurarea serviciilor pentru
prepararea mesei.
Gradinita nr. 23 - Executie scara exterioara - conformare ISU
Amenajare pista de atletism suprafata sintetica - Liceul cu Program Sportiv- obiectivul
este in curs de executie
Constructie grupuri sanitare Scoala Tulbureni – lucrări finalizate. S-au executat
recompartimentari conform cerintelor DSP, lucrari de instalatii electrice, sanitare , apa-canal și
instalații pentru conformare ISU – 130 mii lei.

VIII.

SĂNĂTATE

Începând cu anul 2010 municipiul Botoşani a preluat în conformitate cu prevederile O.U.G
nr.162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătatii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 2 spitale de specialitate, respectiv
“Spitalul de Pneumoftiziologie” şi “Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe“.
Managementul fiecarui spital este asigurat de către un consiliul de administraţie și un manager,
potrivit prevederilor Legii nr 95/2006, municipalitatea asigurând prin buget finanțarea cheltuielilor de
capital (investiții și dotări) pentru acestea.
În anul 2017, investițiile făcute de Primăria Municipiului Botoșani pentru cele două instituții din
subordine, au fost:
 Documentatie tehnica executie corp legatura Spital recuperare Sf Gheorghe cu Spital boli
paliative – 30,00 mii lei.
 Doc. Tehnica Spitalul de Pneumoftiziologie - Reabilitare instalatii termice – 8,00 mii lei.

Spitalul de Recuperare “Sf.Gheorghe”
Spitalul de Recuperare “Sf.Gheorghe” Botosani - unitate cu personalitate juridica subordonata
Consiliului Local Botosani, a fost infiintat in anul 1980 prin Decizia 141/1980 a Consiliului
Judetului Botosani in sediul fostului Spital Judetean, incadrat in categoria a V-a de clasificare,
conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 442 / 13.05.2011 si acreditat in anul 2015 de catre
Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.
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Structura organizatorica, aprobata prin Ordinul M.S. 875/ 02.06.2010 cuprinde:
- sectia recuperare, medicina fizica si balneologie I - 90 paturi,
din care;
- comp. recuperare neurologica
- 34 paturi;
- recuperare ,medicina fizica si balneologie
- 56 paturi:
- compartimentul reumatologie
- 15 paturi;
- sectia recuperare, medicina fizica si balneologie II
- 66 paturi;
din care:
- recuperare boli cardiovasculare
- 26 paturi;
- recuperare boli respiratorii
- 12 paturi;
- recuperare ,medicina fizica si balneologie
- 22 paturi;
- compatiment geriatrie si gerontologie
- 24 paturi
Total = 195 paturi
– sectia de spitalizare de zi - 25 paturi ,
– camera de garda,
– farmacie cu circuit inchis,
– laboratoare medicale: radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari
functionale, laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie - care deservesc atat
sectiile spitalului,cat si ambulatoriul integrat;
– ambulatoriul de specialitate - compus din 7 cabinete (medicina interna, reumatologie,
neurologie, ORL, recuperare, medicina fizica si balneologie, geriatrie si gerontologie,
oftalmologie).
– aparat functional.
Spitalul asigura servicii medicale in specialitatile : recuperare , medicina fizica si
balneologie , reumatologie , geriatrie si gerontologie, ORL , neurologie si medicina interna.
In anul 2017 au fost externati 4.710
pacienti , realizandu-se 50.612 de zile de
spitalizare, prin spitalizare continua si 624 de pacienti in compartimentul spitalizare de zi cu 4. 400
zile de spitalizare .
In ambulator s-au prezentat 20.948 de pacienti pentru consultatii si tratament , din care:
9.323 la cabinetul de recuperare medicina fizica si balneologie , 2.267 la cabinetul de reumatologie ,
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2.530 la cabinetul de neurologie , 2.517 la cabinetul de medicina interna , 3.156 la cabinetul ORL ,
654 la cabinetul de geriatrie si 501 la camera de garda etc. .
In baza de tratament s-au efectuat 156.566 de proceduri din care 33.455 pentru bolnavii
din ambulator si 123.111 pentru bolnavii din spital , in laboratorul de radiologie si imagistica medicala
s-au efectuat 11.080 de radiografii si radioscopii din care 4.918 pentru pacientii din ambulator si 6.162
pentru pacientii internati; 3305 teste osteoporoza (DXA) din care 1.812 pentru pacientii din
ambulator si 1.493 pentru pacientii internati , la laboratorul de analize medicale s-au efectuat
123.859
de analize, din care 60.074 pentru pacientii din spital si 63.785 din ambulator, iar in
laboratorul de explorari functionale s-au efectuat 10.410 investigatii din care: 5.757 EKG, 270 PFV,
1.290 oscilometrii , 3.063 ecografii si 30 EEG.
In anul 2017 veniturile realizate au fost in suma de 14.715.525 lei
TOTAL VENITURI AN 2017
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din prestări de servicii
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de
sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din
sume alocate de la bugetul de stat
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de
capital din domeniul sănătăţii
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de
sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

14,715,525
6,402
538,941
10,919,555
476,566
30,000
2,744,061

Spitalul de Pneumoftiziologie
In data de 19.07.2017 a fost incheiat Acordul de Cooperare intre municipiul Botosani si
municipiul Balti, in baza caruia Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani impreuna cu Institutia
Medico-sanitara Publica ”Centrul Medicilor de Familie (CMF) Balti si Politia de Frontiera a demarat
dezvoltarea unui proiect in in cadrul Programului Operational Comun România-Republica
Moldova 2014-2020, Prioritatea 4.1 – Support to the development of health services and access
to health - ACTIUNI IN VEDEREA PREVENTIEI SI TRATARII TUBERCULOZEI- pericol
epidemiologic uman comun.
Au fost organizate in cursul anului 2017 o serie de intalniri , atat la Botosani , cat si la Balti,
pentru a stabili obiective si activitati comune pentru initierea acestui proiect in cadrul Programului
Operational Comun România-Republica Moldova 2014-2020.
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IX. CULTURĂ, RECREEERE ŞI CULTE
Pentru municipiul Botoşani cultura înseamnă tradiţie şi în acelaşi timp prezent. Preocupările
noastre, în calitate de edili, se axează pe crearea condiţiilor propice actului cultural în vederea
facilitării accesului către cultură a tuturor botoşănenilor în funcţie de preferinţele şi de nevoile lor.
În municipiul Botoşani funcţionează trei instituţii de cultură profesioniste, specializate în
realizarea și prezentarea de spectacole de teatru adresate copiilor, tinerilor și adulților cât și în
organizarea și susținerea de concerte și manifestări culturale specifice, finanţate din bugetul local al
municipiului, respectiv: Teatrul „Mihai Eminescu”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” şi
Filarmonica de Stat Botoşani având misiunea de a contribui la cresterea nivelului de cultura ca
element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale, reprezentând în aceaaşi
măsură un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale.
În 2017, Primăria municipiului Botoșani a făcut investiții în aceste domenii la următoarele
capitole:
 S-a incheiat contractul de achizitie publica de servicii pentru revizuirea proiectului tehnic
Consolidare si restaurare Teatrul Mihai Eminescu Botoşani, in vederea obtinerii unei noi
finantari.
 S-au continuat lucrarile de executie a iazului artificial si a raului de rafting din cadrul
obiectivului de investitii Parcul regional de agrement turistic şi sportiv "Cornişa"
Botosani.
 S-a alocat suma de 675,00 mii lei pentru sprijinea reabilitarii-reparatiilor necesare bisericilor,
inclusiv pentru alte culte decat cea majoritar ortodoxa.

Subvenţii acordate instituţiilor de cultură
în anul 2017
În anul 2017, pentru instituţiile publice de cultură - Teatrul M.Eminescu Botoşani, Filarmonica
Botoşani, Teatrul Pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoşani - s-au acordat transferuri în sumă de
22.020,09 mii lei, după cum urmează:
INSTITUŢIA

TEATRUL „MIHAI EMINESCU” Botoșani
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „VASILACHE” Botoșani
FILARMONICA DE STAT Botoșani
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TOTAL

9.075,65

Profesionalismul angajaţilor și programul repertorial atractiv al instituţiilor de cultură a
determint creşterea numărului de spectatori de la an la an ceea ce a determinat totodată și creșterea
veniturilor proprii.

TEATRUL “MIHAI EMINESCU”
În ciuda faptului că Teatrul “Eminescu” a intrat în cel de-al patrulea an în care funcţionează
într-un spaţiu impropriu, instituţia şi-a împlinit - şi în aceste condiţii - rosturile culturale în
comunitate.
În anul calendaristic 2017 la cele 96 de reprezentaţii au asistat 22 552 spectatori – plătitori,
Teatrul oferind un regim special elevilor, studenţilor şi pensionarilor, în sensul unor bilete reduse ca
preţ şi chiar al gratuităţilor pentru pensionari.
Veniturile proprii ale Teatrului au crescut cu 9,2 %,respectiv, de la 195 mii lei la 211 mii lei.
Teatrul a realizat în perioada supusă atenţiei un număr de şapte premiere, respectiv
„Bocitoarele vesele”, ”Muzicanţii din Bremen”, „Cartofi prăjiţi cu orice”, ”În largul nostru”, ”O
noapte furtunoasă”, ”Titanic vals” şi „The American Dream”, tablou completat şi cu o reluare „Apus
de soare”, reprezentaţii susţinute în perimetrul Cetăţii de scaun a Sucevei.
Momentul de vârf al anului a fost reprezentat de participarea Teatrului „Eminescu” la
Festivalul Internaţional de Teatru „Aplauzele de aur ale Bucovinei”, de la Cernăuţi – Ucraina, unde
Teatrul botoşănean a obţinut pentru spectacolul „Bocitoarele vesele’, nu mai puţin de patru premii,
pentru „Cel mai bun spectacol”, ”Cea mai bună regie”, ”Cea mai bună scenografie”, ”Cea mai bună
coregrafie”.
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Teatrul botoşănean a fost invitat de onoare al Teatrului Republican Muzical – Dramatic B.P.
Haşdeu din Cahul – Republica Moldova, cu prilejul aniversării a 30 de ani de activitate a teatrului
moldav.
Foarte apreciată a fost reprezentaţia Teatrului botoşănean cu spectacolul „Titanic vals”, în
cadrul Festivalului Dramaturgiei Româneşti Contemporane – Bucureşti, noiembrie 2017.
Acelaşi spectacol – „Titanic vals”, a întrunit aprecieri unanime în cadrul Festivalul
Internaţional de Teatru şi Literatură „Liviu Rebreanu” - Bistriţa.
„Cerere în căsătorie” a fost „floarea de la butoniera” Festivalului de Teatru “ Veniamin
Apostol ” de la Soroca, 8 decembrie 2017.
Opţiunea pentru includerea în repertoriu a unui număr mai mare de texte din dramaturgia
românească şi preocuparea reală pentru satisfacerea gustului publicului au asigurat pentru Teatrul
Eminescu parcurgerea unui an bun, atât din punct de vedere artistic – inclusiv, număr de premiere –
cât şi financiar.

TEATRUL ”VASILACHE”
Teatrul „Vasilache” a prezentat spectacole pentru programul „Să ştii mai multe, să fii mai
bun!” în anul 2017 cu implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a dascălilor, atât din municipiu, din judeţ
dar şi din localităţile limitrofe.
În perioada ianuarie – decembrie 2017 au fost organizate microstagiuni în localităţile:
Bucecea, Săveni, Dorohoi, Suceava şi Flămânzi, Târgu Neamţ, cu spectacolele “Fata babei şi fata
moşneagului”, ”Punguţa cu doi bani” şi “Răţuşca cea urâtă”.
În data de 28 mai 2017 a avut loc premiera spectacolului „Extraordinarele peripeții ale lui
Hansel și Gretel”, în regia lui Marius Rogojinschi.
În perioada 29 – 31 mai 2017, trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolul „Soacra cu trei
nurori” în cadrul celei de-a III-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii
„ARLECHINO – CARAVANA POVEŞTILOR” , organizat de Teatrul „Arlechino” Braşov.
În data de 25 iunie 2017, trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolul ”Legenda Cetății
Neamțului” în cadrul programului ”Ștefanian” din cadrul acțiunilor Consiliului Județean Suceava și al
Muzeului Bucovinei organizat de Muzeul Bucovinei.
În perioada 12 - 14 august 2017, trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolul „Soacra cu
trei nurori” în cadrul celei de-a IV-a ediţie a Festivalului Național de Teatru pentru Copii și Tineret
”Cărăbuș” Brăila.
În perioada 19 - 20 august 2017, trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolele ”Legenda
Cetății Neamțului”,””Punguța cu doi bani”, ”Fata babei și fata moșneagului” și „Soacra cu trei
nurori” în cadrul celei de-a IV-a ediţie a Festivalului de artă Medievală ”Ștefan cel Mare” – Suceava
2017, organizat de Muzeul Bucovinei.
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În luna septembrie 2017, trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolul „Soacra cu trei
nurori” în cadrul Festivalului Summerfest, Botoșani.
În data de 04 octombrie 2017, a avut loc premiera spectacolului ”Scufița Roșie”, în regia lui
Mihai Donțu.
În perioada 17 – 20 octombrie 2017,trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolul „Capra
cu trei iezi” la Cahul, cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate a Teatrului Republican Muzical –
Dramatic ”B.P.Hașdeu”.
În luna noiembrie 2017, a fost organizat Atelierul de Creație – eveniment ”Întrebările scenei”,
cu Alexa Visarion unde a fost lansată cartea ”Împotriva uitării”, de același autor.
În zilele de 16 și 17 decembrie 2018, a avut loc premiera spectacolului ”Fata din curcubeu”,
text și regie Lia Bugnar, spectacol susținut în cadrul Studioului pentru Copii și Tineret.
Instituția a încheiat un parteneriat de colaborare cu Muzeul Bucovinei, urmând a susține lunar
câte 2 spectacole în incinta muzeului în perioada noiembrie 2017 – mai 2018.
a) Premiere
Număr premiere

3

b) Spectacole prezentate
Număr spectacole

190

c) Spectatori
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Număr spectatori

23.887

d) Venituri proprii - lei
Venituri proprii

179.139

e) Participări la festivaluri, gale, concursuri, etc
Participări la festivaluri, gale, etc.

4

f) Proiecte promovate ca iniţiator sau ca partener
Proiecte promovate ca iniţiator sau ca partener

13

g) Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (% )
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor
16,72 %
instituţiei (%)
h) Număr de apariţii în presă
Număr de apariţii în presă

223

i) Indice de ocupare a sălii la sediu %
Indice de ocupare a sălii la sediu %

67,37 %

j) Număr mediu de personal angajat
Nr. mediu personal aprobat
Nr. mediu personal angajat

28
22

k) Perfecţionarea personalului – numărul de angajaţi care au urmat diverse forme de
perfecţionare
Perfecţionarea personalului
3
l) Cheltuieli pe beneficiar - lei
Cheltuieli pe beneficiar

44,84 lei

m) Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor %
Ponderea cheltuielilor

89,12 %

Obiectivele artistice propuse au fost atinse prin popularizarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor prezentate mai sus.

FILARMONICA DE STAT BOTOȘANI
Anul 2017 a început şi s-a încheiat cu câte un eveniment muzical deosebit, respectiv,
Concertul pentru Anul nou 2017 (6,7,8 ianuarie) şi Concertul de Crăciun (20,21 decembrie),
manifestări ce s-au bucurat de mare afluenţă de public, atât pentru faptul că acestea sunt consacrate în
conştiinţa publicului ca fiind valoroase şi atractive, dar şi prin distribuţiile artistice de cea mai bună
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calitate. Astfel, la Concertul pentru Anul nou au fost invitaţi trei tenori din Cluj-Napoca împreună cu
dirijorul Ioan Adrian Morar, dar şi trupa de balet „Cabaret Rising Sun” din Braşov, iar la Concertul de
Crăciun, au fost prezenţi pe scena noastră de concert dirijorul Iulian Rusu alături de soprana Felicia
Filip şi rockerul Cristi Minculescu împreună cu membri ai Formaţiei „Iris”. În ambele evenimente
concertistice au fost abordate pagini muzicale de largă popularitate, în general din muzica de
divertisment de tip clasic dar şi de tip pop-rock contemporan. Manifestări concertistice de acelaşi tip
şi cu acelaşi succes la public au fost organizate şi în alte momente ale anului cu semnificaţie de
sărbătoare: Concertul primăverii (2,3,4 martie), având-o ca solistă pe Paula Seling, cu repertoriu
muzical pop, dar şi cu muzică din filme celebre; Concertul pascal (7,9 aprilie), subintitulat şi Duetul
florilor, după un celebru duet din opera Lakmé de Leo Delibes, dar şi pentru prezenţa unor soliste de
valoare, soprana Mediana Vlad şi mezzo-soprana Maria Jinga, într-un program cu pagini vocale şi
orchestrale din opere şi operete, realizat sub bagheta dirijorului Tiberiu Oprea (artişti invitaţi de la
teatrul de operă şi operetă din Bucureşti).
Un concert bine primit de public a fost şi cel programat de Ziua oraşului Botoşani (23 aprilie),
concert realizat sub bagheta dirijorului Daniel Manasi. La fel s-a întâmplat şi cu Seara de operă (26
mai), cu dirijorul Mircea Holiartoc şi soprana Cristina Vasilache, cu concertul simfonic De la Rossini
la Bernstein (2 iunie; dirijor: Liviu Buiuc), Concertul de muzică latinoamericană (9 şi 10 iunie;
dirijor: Ramiro Arista din Argentina); excepţionala Seară de operă din data de 16 iunie, cu dirijorul
Gheorghe Costin şi soprana Veronica Anuşca – categoric concertul realizat la cel mai înalt nivel
interpretativ din tot anul 2017. În aceeaşi categorie se mai pot califica şi concertele realizate sub egida
„Zilele George Enescu”, ediţia a 41-a (29,30 septembrie şi 1 octombrie); Seara de operă din data de 27
octombrie, cu dirijorul Bogdan Chiroşcă şi baritonul Gheorghe Şapcă din regiunea Cernăuţi (Ucraina);
Sărbători de iarnă (1,2,3 decembrie), cu dirijorul Mircea Holiartok şi mezzo-soprana Maria Jinga şi,
cu siguranţă, concertul vocal-simfonic „Iarna simfonica aniversar”, realizat împreună cu actorul
cântăreţ Tudor Gheorghe, dirijorul Mircea Hristescu şi Corul „Lyra” din Botoşani, pregătit de
profesorul Dragoş Boicu.
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Din şirul concertelor simfonice săptămânale, mai remarcăm câteva pentru calitatea
repertoriului abordat, dar şi pentru realizarea interpretativă a acestuia: concertul din 20 ianuarie, cu
Simfonia concertantă de S. Prokofiev (solist: violoncelistul Ştefan Cazacu; dirijor: Liviu Condriuc); 3
februarie, un program J. Brahms – Concertul pentru pian nr. 2 şi Simfonia nr. 1 (dirijor: Bogdan
Chiroşcă; solist: Toma Popovici); 10 martie, cu Concertul pentru pian nr. 1 de D. Şostakovici şi
Simfonia în re de C. Franck (dirijor: Mihail Secikin; solistă: Denisa Partenie); 23 iunie – program de
valsuri (non-vieneze) realizat de dirijorul Petronius Negrescu; 6 octombrie – cu Simfonia nr. 2 de J.
Sibelius, dirijată în primă audiţie locală de Cristian Lupeş. Ne-am fi bucurat ca fiecare concert al
nostru să fie un eveniment deosebit, dar, din păcate, sumele alocabile pentru dirijorii şi soliştii invitaţi
– ca de altfel şi pentru instrumentiştii de orchestră necesari în completarea distribuţiei proprii – nu au
permis o abordare constantă în anul care a trecut.
Au mai fost organizate concerte lecţie, cu o diversitate de teme, axate însă pe lucrările
muzicale foarte accesibile publicului tânăr; la aceste concerte, în lunile noiembrie şi decembrie au fost
prezentate pentru prima dată şi lucrări vocal-orchestrale (arii din opere şi operete, canţonete), cu
solişti invitaţi de la Opera Naţională Bucureşti (tenorul Bogdan Lupea şi mezzo-soprana Maria Jinga).
Au fost, de asemenea, programate şi seri de muzică de cameră cu un cvartet de coarde şi un cvintet de
suflători din Braşov. Cu o formaţie de suflători din orchestra simfonică au fost organizate concerte cu
muzică de promenadă, atât în Casa Sindicatelor cât şi în foişorul din Parcul „Mihai Eminescu”. Tot în
Parcul „Mihai Eminescu” a fost realizată şi o filmare cu un fragment din Simfonia a IX-a de
Beethoven (imnul încă neoficial al Uniunii Europene), cu o paradă a măştilor unor şefi de stat sau de
guvern ale ţărilor din Uniunea Europeană.
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Tot în aer liber, pe pietonalul Unirii au fost organizate în lunile august şi septembrie mai multe
concerte estivale, fie sub această denumire, fie sub genericul „Septemberfest”, manifestări
concertistice cu acces gratuit al publicului, care s-au bucurat de participarea unui număr mare de
botoşăneni, indiferent că erau iubitori pasionaţi de muzică, sau doar melomani de ocazie. Aceste
concerte au sporit gradul de cunoaştere şi de apreciere a Filarmonicii botoşănene în rândul
concitadinilor noştri.
Însumând laolaltă concertele simfonice, camerale, lecţie, de divertisment şi/sau de orice alt tip,
activitatea concertistică a Filarmonicii de Stat Botoşani a susţinut în anul 2017, atât la sediu, cât şi în
aer liber sau în alte săli din judeţ ori din judeţele învecinate (Suceava, Iaşi) un număr de 89 de
manifestări concertistice la care au participat un număr de 46.394 spectatori/auditori.
Chiar dacă bugetul alocat instituţiei a trebuit să fie drămuit cu zgârcenie, pentru a acoperi
întreaga activitate a instituţiei, au putut fi identificate şi sumele necesare pentru achiziţionarea de noi
instrumente şi accesorii muzicale (coarde, ancii şi alte mecanisme ce trebuie înlocuite periodic).
 instrumente de percuţie;
 instrumente de suflat (fagot, trombon, corn englez şi clarinet bass);
 podium pentru dirijor;
 practicabile;
 o nouă siglă a instituţiei precum şi un avizier pentru afişe.
Încasările din venituri proprii au fost în anul 2017 de 216,3 mii lei.
În paralel cu reperele privind activitatea artistică, dorim să scoatem în evidenţă şi preocupările
colectivului nostru de a asigura în continuare o cât mai mare eficienţă din punct de vedere financiar, a
tuturor manifestărilor muzicale programate, folosind toate metodele care ne stau la îndemână pentru
administrarea cât mai judicioasă a mijloacelor financiare şi materiale . De asemenea , dorim să
mulţumim autorităţii locale pentru bugetul alocat în anul 2017. Având ca obiectiv principal
promovarea valorilor cultural-artistice autohtone şi universale pe plan naţional , am căutat ca întreaga
noastră activitate pe care am programat-o să satisfacă nevoile culturale ale comunităţii în care ne
desfăşurăm activitatea, implicându-ne tot mai mult în viaţa socială a oraşului şi judeţului Botoşani,
adresându-ne de fiecare dată , prin intermediul repertoriului ales, tuturor categoriilor sociale cu care
intrăm în contact.

EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE ANUAL ÎN MUNICIPIUL
BOTOȘANI
În ceea ce privește promovarea municipiului și în 2017 au continuat evenimentele
tradiționale în care instituția noastră deține rolul principal atât în calitate de finanțator cât și de
organizator , făcând referire în acest sens la Zilele Mihai Eminescu si decernarea Premiului Național
de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia, la Zilele Orașului și sărbătorirea patronului spiritual,
Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Septemberfest, organizarea Concertului de Revelion.
Un eveniment în premieră considerat tot o formă de promovare a comunității noaste este
elaborarea Calendarului personalităților botoșănene care și-a propus să facă cunoscute numele și
domeniile de activitate ale personalităților născute în municipiul Botoșani, personalități recunoscute la
nivel național și internațional. Apreciem că acest Calendar a fost bine primit în rândul colaboratorilor
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instituției noastre acest lucru dându-ne motiv și încredere să continuăm și pe viitor, fiecare ediție a
Calendarului Primăriei Municipiului Botoșani având de acum înainte câte o temă.


Zilele “Mihai Eminescu”
Anul 2017 a marcat ediția a XXVII a Premiului Naţional de
Poezie“Mihai Eminescu”, acesta fiind cel mai important
eveniment cultural care se desfăşoară anual, la Botoşani, pe
data de 15 ianuarie eveniment marcat şi în acest an prin
editarea cărții laureatului premiului Opera Omnia pe anul 2016
domnul Mircea Cărtărescu, carte care face parte din colecția
“Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie Mihai
Eminescu”, rezultând editarea a câte unui volum pentru
fiecare laureat.



Zilele orasului – 23 – 25 aprilie

Zilelele Oraşului – 23 - 25 Aprilile, manifestare devenită tradiţie pentru
municipiul
Botoşani, evenimentul fiind marcat și în anul 2017 prin activități și spectacole ale instituțiilor de
cultură din municipiul Botoșani, ceea ce a atras un număr important de concetățeni care au participat
la toate aceste activități.
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Zilele “Nicolae Iorga”

În anul 2017 Primăria Botoşani a continuat tradiția în ceea ce privește Premiul Național
”Nicolae Iorga” Botoșani, prin acordarea premiului cuvenit domnului Țurlea Petre persoană
desemnată în baza Regulamentului de acordare a Premiului Național ”Nicolae Iorga” de către juriul
stabilit prin HCL nr. 225/2003”. Prin aceasta se urmăreşte atât recunoaşterea meritelor unor
personalităţi consacrate din domeniul ştiinţelor umaniste care s-au ocupat de-a lungul timpului de
elaborarea unor studii ştiinţifice privind viaţa şi opera istoricului Nicolae Iorga, cât şi stimularea
interesului tinerilor cercetători pentru aceeaşi tematică.


Muzică de promenadă

A fost continuată tradiția organizării de spectacole de promenadă în Parcul ”Mihai
Eminescu” Botoșani unde începând cu luna mai 2017, săptămânal, au fost organizate spectacole cu
muzică de promenadă, în total fiind organizate 12 concerte.

CULTE
În anul 2017 a fost alocată suma de 675 mii lei la capitolul ”Servicii religioase”.
În cadrul acestui capitol a fost alocată suma de 450 mii lei pentru lucrări de construcții de
biserici și așezăminte sociale (Bisericile Înălțarea Domnului, Sf. Cuvios Antonie cel Mare, Sfânta
Treime, Petru și Pavel I si II, Izvorul Tămăduirii, Sf. Ecaterina, Buna Vestire, Vovidenia și Sf
Dumitru), suma de 20 mii lei pentru consolidarea Bisericii armenesti Sf. Treime și suma de 50 mii lei
pentru lucrări de pictură effectuate la Bisericile Ziua Crucii și Sf Andrei și Nectarie. Totodată a fost
alocată suma de 155 mii lei pentru reparații la Bisericile Sf Ilie, Trei Ierarhi, Sf. Voievozi, bisericile
penticostale Betel, Elim, Filadelfia, Maranata, Comunitatea evreilor, Biserica Adventistă, Biserica
Catolică.

Pag. 38 din 110

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

X.

RELAȚII EXTERNE

În anul 2017 prin HCL nr.138 din 8 iunie a fost aprobat Acordul de Cooperare între
Municipiul Botoșani și Municipiul Bălți din Republica Moldova care a fost semnat în cadru
oficial în data de 19 iulie la Bălți de către Primarul Cătălin Mugurel Flutur și de către Primarul
interimar Igor Șeremet.
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Creat pentru a putea permite autorităților semnatare aplicarea în parteneriat pentru fonduri de
finanțare din Programul Operațional România – Republica Moldova 2014 – 2020 , documentul
a instituit cooperarea în domeniile de : economic, comercial administrație publică locală , cultural,
social, educație, sport, turism , protecția mediului .După o serie de întâlniri bilaterale din portofoliul
de proiecte gândite împreună a fost ales cel intitulat “Eminescu- o cultură, o rută”, aflat în prezent
în fază de elaborare. Proiectul se referă la promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului
istoric în cele două localități sporind astfel potențialul turistic transfrontalier al arealului. Termenul
limită de depunere este de 7 mai a.c.
Semnarea Acordului a deschis calea parteneriatelor instituționale. Astfel se mai are în vedere
depunerea în vederea obținerii finanțării a încă unui proiect intitulat “Granițe sigure și garantate de
pericole epidemiologice umane: Tuberculoza” aflat de asemeni în fază de elaborare de către Spitalul
de Pneumoftiziologie din Botoșani și Direcția de Sănătate Publică din Bălți. (Termenul limită de
depunere este de asemeni 7 mai a.c.)
O activitate susținută a avut loc în cadrul grupului interdisciplinar de lucru (Dispoziţia
Primarului nr.1815/ 19.10.2016) care a elaborat, redactat şi transmis Planul de Acţiune privind
Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Botoşani, în contextul European (UE) al aderării la
Convenţia/ Protocolul Primarilor. În urma negocierilor cu biroul Convenţiei Primarilor din Bruxelles
PAED Botoșani a fost încărcat pe platforma Convenției Primarilor la data de 7.09.2017. Planul de
Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Botoşani este un important document de
planificare în perspectiva abordării marilor proiecte de dezvoltare durabilă şi de folosire eficientă a
energiei, cu sprijinul Uniunii Europene.
În perioada elaborării PAED-ului, s-au desfășurat o serie de activități conexe, care au adus
informații utile, cum ar fi:
- Participare la Conferinţa internaţională “Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei

-

de carbon”: 8 și 9 martie 2017, București, organizată de către Fundaţia Terrra Mileniul III, în cooperare
cu Ambasada Confederaţiei Helvetice la Bucureşti şi Asociaţia Municipiilor din România (AMR). Cu
acest prilej, am intrat în legătură cu reprezentanţi ai asociaţiei Smart Cities care ulterior, ne-au descris
paşii pentru aderarea Municipiului Botoşani la această organizaţie.
Participare la cursul de training din cadrul proiectului SIMPLA – Planificare Durabilă Integrată
Multisectorial, organizat la Alba Iulia, cu finanţarea programului european Orizont 2020. Cursul a avut
3 sesiuni, una în luna mai şi două în iunie 2017.
Agenţia Locală a
Energiei Alba - ALEA împreună cu Consiliul Judeţean Alba sunt partenerii români în cadrul acestui
proiect, care are o deosebită relevanţă pentru oraşele mijlocii/mari, oferindu-le un sprijin substanţial în
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dezvoltarea unor planuri multisectoriale prin armonizarea PAED-urilor cu PMUD-urile. ALEA ne-a
oferit un sprijin important în elaborarea și redactarea în formă finală a PAED Municipiul Botoșani.
1.c. Participarea la Workshop-ul Tranziția energetică și adaptarea la efectele schimbărilor climatice :
Strategii locale și politici de support- București, 8.11.2017. Workshopul a fost organizat cu sprijinul
Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului București și a Agenției Locale a Energiei
Alba. Reprezentanți și experți locali, naționali, ai Uniunii Europene și a Băncii Europene de Investiții au
discutat sinergiile între strategiile energetice si climatice naționale și cele ale Convenției Primarilor. Au
fost prezentate noutățile inițiativei „Convenția Primarilor” și instrumentele disponibile. Printre
participanți s-au aflat orașe semnatare si non-semnatare ale Convenției, asociații de autorități
regionale/locale, agenții de energie si reprezentanți la nivel național si European.

O altă activitate a fost cea de găsire parteneri și idei pentru aplicații/ proiecte în contextul
Programului european „Europa pentru Cetăţeni”. Programul Europa pentru Cetățeni al Comisiei
Europene își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în
construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe
aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația,
egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.
În acest context, Municipiul Botoşani a fot înregistrat pe platforma care permite accesul
beneficiarilor la acest Program, iar în martie 2017, s-au semnat mai multe cereri de finanţare în
calitate de partener.
1. Activitate specifică de informare, contactare parteneri de proiect, corespondență în vederea
accesării fondurilor europene alocate unor Programe la care Primăria Municipiului Botoșani
ar putea aplica pentru finanțarea proiectelor proprii. Aceste programe ale Comisiei Europene
impun parcurgerea unui proces de înscriere al aplicanților.
Exemple:
a) Înscriere parteneriat Orizont 2020: TOPIC : Demonstrarea soluțiilor inovative pentru orașe
bazate pe procesele - SCC-02-2016-2017. Proiectele ce vor fi finanțate vor implica
participarea a 2, ori mai multe orașe “Aplicanți Coordonatori” care au deja un Plan de
Dezvoltare Urbană și care vor răspunde de implementarea proiectului, alături de orașe
“Follower” care se obligă să elaboreze un astfel de plan pe durata proiectului(4 ani).
b) Înregistrarea în contextul Inițiativei Premiul Capitala Europeană Verde (European Green
Capital Award Initiative). Astfel, Municipiul Botoșani și-a manifestat interesul să participe la
competiția Premiul Capitala Europeană Verde 2020 (2020 European Green Capital Award
(EGCA) competition) oferind feedback organizatorilor pentru îmbunătățirea acestui process în
viitor.
2. Elaborarea materialelor necesare pentru aplicația sub egida Programului european
International Urban Cooperation (IUC) city-to-city cooperation programme. Aplicația a fost
transmisă on-line la data de 20.09.2017. Până în acest moment, așteptăm răspunsul.
Programul își propune să sprijine legăturile și cooperarea între orașele din UE(în special a
celor cu o populație de peste 50.000 de locuitori) și a celor din America de Sud, Caraibe, India,
Japonia, America de Nord și Asia. Prin acest Program, liderii locali vor putea aborda la modul
direct noile perspective în dezvoltarea urbană durabilă.
Anterior, în primul trimestru din anul 2017, a mai existat un “call” și pentru parteneriate cu
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orașe din China. Am aplicat și atunci, dar nu am fost selectați să participăm la runda
respectivă.
3. Activități de informare, corespondență cu partenerii străini și contactare părți interesate din
Botoșani(DSP, Asociația Asistenților Medicali Comunitari, etc.) în contextul proiectului
european INNOVCare: project INNOVCare cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Cererii
de propunere de proiecte “Inovații ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor în
domeniul social” a Programului „ Ocupare și inovare socială „EASI” – 2014 – 2020,
componenta PROGRESS”.
Acesta își propune să dezvolte și să testeze soluții inovative pentru problematica specifică
cetățenilor europeni afectați de boli rare. În prezent, au loc interviurile cu părțile interesate din
diferite țări europene pentru a descoperi cele mai bune metode de prioritizare a tehnicilor de
“case management”. În proiect sunt parteneri din Austria, România, Spania și Suedia.
Împreună cu reprezentanta DSP Botoșani vom susține în curând(în decembrie 2017) un
interviu on-line cu Zentrum für Soziale Innovation din Viena, Austria.
4. Urmare participării la workshop-ul Tranziția energetică și adaptarea la efectele schimbărilor
climatice : Strategii locale și politici de support, care a avut loc la București, 8.11.2017, am
intrat în legătură cu dl. Mircea Ostache, Consultant asociat TECON GROUP. Acesta a solicitat
o întâlnire la Primăria Municipiului Botoșani pentru a propune utilizarea biogazului pentru
producerea energiei electrice prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa
Prioritară 6, Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 6:
Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu
emisii scăzute de carbon Obiectivul Specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse
regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).
M-am ocupat de organizarea acestei întâlniri care a avut loc în data de 27.11.2017.
Toate activitățile organizate și desfășurate vizează deschiderea și apropierea autorităților de
cetățeni și de valorile culturale ale comunității locale precum și creșterea transparenței actului
administrativ. Acțiunile s-au reflectat în prezentările și relatările mass media ceea ce demonstrează
încă o dată deschiderea instituției noastre.

XI. JURIDIC
Serviciul juridic din cadrul Primăriei municipiului Botoșani este compus din două compartimente:
Oficiul juridic contencios administrativ și Registrul agricol.
1. Oficiul juridic contencios
În cursul anului 2017, au fost repartizate spre soluționare Oficiului juridic contencios un număr de
2800 petiții, adrese, acte de procedură, înregistrate în registratura Primăriei Municipiului Botoșani.
Pe lângă actele de procedură întocmite în dosare instrumentate, consilierii juridici din Oficiul
juridic contencios au întocmit în anul 2017 răspunsuri la petiții, referate, adrese și puncte de vedere în
număr total de 230. Menționăm că Oficiul juridic contencios asigură consultanță serviciilor și
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului precum și șefilor ierarhici oricând li se
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solicită. Pe lângă acestea au fost întocmite ori avizate rapoarte de specialitate pentru promovarea de
proiecte de hotărâri către consiliul local, respectiv pentru dispoziții ale Primarului Municipiului
Botoșani.
În cursul anului precedent au fost instrumentate un număr de 419 de cauze aflate pe rolul
instanțelor de judecată în care au calitatea de părți procesuale Municipiul Botoșani, Primarul
Municipiului Botoșani, Consiliul Local al Municipiului Botoșani, Comisia Locală de Fond Funciar
Botoșani ori Direcția Impozite și Taxe Locale Botoșani. Dintre aceste cauze, menționăm că 253 sunt încă
în curs de soluționare, 106 de cauze au fost finalizate în favoarea Municipiului Botoșani ori autorităților
locale botoșănene, iar 60 de cauze au fost soluționate nefavorabil, cu precizarea că o parte dintre acestea
reprezintă cauze în care instanțele de judecată au constatat dobândirea dreptului de proprietate asupra
unor terenuri pentru care reclamanții au făcut dovada că le-au posedat în mod continuu timp de mai bine
de 30 de ani, intervenind astfel prescripția achizitivă.
Printre dosarele de pe rolul instanțelor de judecată s-au numărat un număr de 6 cauze ce au avut ca
obiect contestații administrative împotriva corecțiilor financiare aplicate unității administrativ teritoriale
Municipiul Botoșani în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
De asemenea, pe lângă dosarele menționate mai sus, arătăm că în cadrul Oficiului juridic
contencios au fost instrumentate și un număr de 34 de acțiuni, cuprinzând procedura de recuperare a
prejudiciilor produse Municipiului Botoșani prin accidente rutiere. Dintre acestea, o parte au fost
finalizate recuperându-se prejudiciul, iar o altă parte sunt încă în curs de soluționare.
În cadrul Oficiului juridic contencios, în afară de reprezentare a instituției în instanțe și formulare
de acțiuni și acte de procedură s-au desfășurat și alte activități: informarea compartimentelor despre
interpretarea actelor normative specifice, asigurarea consultanței juridice tuturor compartimentelor
aparatului propriu, participare la concilieri pentru prevenirea unor eventuale litigii, avizare pentru
legalitate a contractelor economice, convenții, protocoale, etc., participare la activitățile comisiei de
disciplină, elaborare regulamente locale, participare la activitățile de inventariere a bunurilor aparținând
Municipiului Botoșani, etc.
Dosarele instrumentate în cadrul Oficiului juridic al Primăriei Municipiului Botoşani, în care au
fost întocmite întâmpinări, precizări, obiecţiuni la rapoarte de expertiză, concluzii şi alte acte
procedurale, au ca obiect:
- plângeri contravenţionale,
- drepturi salariale ale personalului din învăţământul preuniversitar de stat,
- acţiuni în constatarea dreptului de proprietate, uzucapiuni,
- anulări acte administrative: hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului,
- fond funciar,
- alte cereri, conform Legii nr. 544/2001,
- acţiuni în regres, promovate de societăţi de asigurări,
- pretenţii băneşti,
- contestaţii la executare,
- acţiuni pentru emiterea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic,
- obligaţia de „a face”,
- procedura insolvenţei,
- sesizarea organelor de cercetare penală,
- recuperare prejudicii de către Municipiul Botoşani,
- revendicări terenuri, grăniţuire,
- servitute de trecere,
- litigii cu profesioniştii,
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- litigii privind achiziţiile publice şi corecţiile financiare pe proiecte cu finanţare nerambursabilă.
2. Registrul agricol
Având în vedere H.G. nr.218/2015 publicata in M.O. nr. 242/2015 privind registrul agricol
pentru perioada 2015 – 2019, reglementată prin Ordinul nr.1846/2408 din 2015 pentru aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019 , Compartimentul
Registru agricol in anul 2017 a desfăşurat următoarele activităţi specifice :
- a întocmit şi ţinut la zi registrul agricol în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- a organizat evidenţa centralizată pe municipiu privind: numărul de gospodării ale populaţiei,
de clădiri, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică sau animală, al tractoarelor şi maşinilor
agricole; modul de folosinţă a terenurilor, suprafaţa cultivată cu principalele culturi, numărul de pomi
fructiferi pe specii; efectivele de animale pe specii, evoluţia anuală a efectivelor de bovine, cabaline,
porcine, ovine, caprine şi familii de albine;
a luat măsuri ca registrele agricole să fie numerotate, parafate, sigilate şi înregistrate în
registrul de intrări – ieşiri al Consiliului local;
a luat măsurile necesare împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii registrelor
agricole;
a furnizat date din registru agricol cu respectarea prevederilor legale;
a confruntat datele înregistrate în registrul agricol cu cele din actele de proprietate sau
folosinţă ale solicitantului;
a înregistrat şi ţinut evidenţa biletelor de adeverirea proprietăţii animalelor şi certificatelor
de producător agricol;
a eliberat un număr de 91 Atestate de Producător agricol solicitanţilor;
a eliberat un număr de 102 Carnete de Comercializare a Produselor din sectorul agricol
solicitanţilor;
a efectuat modificările intervenite în cursul anului, privind evoluţia efectivelor de animale
(vânzări, cumpărări, produşi vii obţinuţi, alte intrări sau ieşiri);
a verificat şi completat certificate de stare materială, pentru persoane aflate în situaţii de
protecţie socială( şomaj şi ajutor social ,bursă şcolara şi facultate, medic de familie, adeverinţe subvenţie
căldură = 14800 ; etc.);
a rezolvat corespondenţe pe probleme de registru agricol, aprox.80;
a colaborat cu Serviciul urbanism, în domeniul înregistrării noilor suprafeţe pe care se
realizează construcţii:
a asigurat informaţii din punct de vedere al dreptului de proprietate menţionate în
registrul agricol către Oficiului juridic în vederea susţinerii dosarelor în acţiuni judecătoreşti;
a colaborat cu Serviciul patrimoniu şi cadastru în vederea încheierii contractelor de
concesiune şi închiriere în scop agricol pentru terenuri, furnizând informaţii în acest scop;
a rezolvat cereri cu privire la eventuale modificări în ceea ce priveşte suprafaţa de teren
(cumpărată sau vândută) cu acordul secretarului Consiliului Local, care coordonează, verifică şi
răspunde de modul de completare a registrului agricol;
s-au efectuat deplasări în teren, pentru înregistrări în registrul agricol, cât şi pentru a
verifica corectitudinea datelor în cazul unor eventuale reclamaţii sau sesizări;
s-au eliberat şi centralizat cererile pentru subvenţii în baza legislaţiei agricole în
vigoare, respectiv un număr de 260 adeverinţe pentru APIA conform înscrisurilor din registrul
exploataţiilor agricole.
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a întocmit centralizarea datelor din registrul agricol, în termenele stabilite de legislaţia în
vigoare şi comunică Direcţiei Judeţene de Statistică, datele centralizate;
a verificat 130 cereri subvenție căldură pentru Modern Calor
în termen de 5-10 zile de la încheierea recoltării fiecărei culturi, efectuează sondaje şi
completează chestionarele prevăzute în Anexa nr.1 din O.G. nr. 1/1992, modificată şi completată, cu
privire la suprafaţa cultivată şi producţia obţinută;
a pregătit şi numerotat dosarele pentru arhivare, conform Legii Arhivelor Naţionale;
a verificat pe teren dacă solicitanţii de Certificate de producător îndeplinesc condiţiile de
eliberare şi acordarea vizei trimestriale a acestora; întocmeşte documentaţia pentru eliberarea
certificatelor şi acordarea vizelor.
- a verificat în teren, exactitatea datelor declarate de cetăţeni;
- asigură consultanţă de specialitate pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor, precum şi
pentru recensământul general agricol;
a primit buletine de avertizare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor în culturi şi au fost
afişate pentru informarea producătorilor agricoli;
- a furnizat consultanţă pe probleme de registru agricol în vederea accesării fondurilor pentru
sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă pentru cetăţenii care au solicitat acest lucru;
- a îndeplinit orice alte activităţi şi sarcini ce decurg din legislaţia nou adoptată sau stabilite de
către conducere;
- s-au verificat documentaţiile privind acordarea subvenţiilor de încălzire la asociaţiile de
proprietari ;
Registrul Agricol în format electronic se ține în paralel cu registrul agricol pe suport hârtie, și cel
puțin de două ori pe an, secretarul Primăriei Mun. Botoșani, auditorul intern și Prefectul Jud. Botoșani
sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate de acesta verifică
concordanța dintre cele două forme de registru agricol.
În anul 2017 s-au înscris un număr de 2000 de roluri, fiind absolut necesar si urgentă continuarea
lucrării de înregistrare în format electronic, ceea ce constă în introducerea datelor pentru încă un număr
de 4800 de roluri.
Precizăm că, compartimentul registrul agricol din cadrul Primăriei Mun. Botoșani nu are
reprezentant de la Camera Agricolă care să ne sprijine în activitatea noastră.

XII. ORDINEA PUBLICĂ
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE POLIŢIA LOCALĂ BOTOŞANI ÎN 2017
În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale, anul 2017 a presupus
schimbări radicale în plan conceptual, organizatoric şi acţionar, care au orientat managementul
instituţiei către nevoile societăţii şi folosirea eficientă a resurselor pentru siguranţa cetăţeanului,
protejarea bunurilor aflate pe domeniul public respectarea unei bune convieţuiri specifică unui oraş
european.
Pregătirea profesională a personalului în Şcoli de Formare Profesională aparţinând Ministerului
de Interne a constituit o prioritate, astfel la această dată întreg efectivul de poliţişti locali a finalizat
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cursurile Şcolii de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Politiei de Frontieră IASI cu
durata de 3 luni.
În perioada supusă analizei, la nivelul Poliţiei Locale Botoşani, au fost constatate un număr de
5.512 contravenţii comparativ cu 7.240 constate în anul 2016, fiind aplicate 3.414 sancţiuni cu
amendă în cuantum de 1.357.585 lei, 2094 sancţiuni cu avertisment, datorită pericolului social redus
al faptelor, Numărul scăzut al contravenţiilor reprezintă munca de prevenire, executată în cadrul
misiunilor de patrulare şi supraveghere video.
Pe linia prevenirii şi sancţionării distrugerilor de bunuri aparţinând autorităţii publice locale,
s-au efectuat patrulări în zonele de competenţă, rezultatele fiind deloc de neglijat. Poliţiştii locali au
constatat 60 de cazuri de distrugere a domeniului public, fiind aplicate 28 amenzi în valoare de
9.350 lei şi 32 avertismente scrise şi 134 situaţii de prevenire, îndepărtare din zonă a persoanelor
predispuse distrugerilor.

Acţiunile şi activităţile desfăşurate de biroul circulaţie rutieră sunt mixte, în strânsă
colaborare şi cooperare cu serviciul rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani.
Au fost desfăşurate 63 acţiuni specifice faţă de 28 executate în anul 2016, 40 realizate cu
forţe proprii şi 23 acţiuni în colaborare cu IPJ Botoşani, fiind aplicate 3130 sancțiuni
contravenţionale din care 1818 cu amendă în valoare totală de 341.290 lei, iar 1312 cu
avertisment scris înregistrate si 4024 punte de penalizare.
Pentru neplata taxei de liberă trecere au fost sancţionate 63 societăţi comerciale, din care 26
cu amendă în valoare de 23.500 lei şi 37 cu avertisment scris, iar la Direcţia de Impozite şi Taxe a
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fost încasată suma de 457.967 lei, în urma activităţii de monitorizare a traficului rutier din
municipiu, pe libera trecere.
Având în vedere numărul ridicat al sancţiunilor cu avertisment, se poate trage concluzia ca
poliţiştii locali au pus accent pe activitatea de prevenire şi consiliere a cetăţenilor, în ceea ce priveşte
cunoaşterea legii şi dezvoltarea unui simţ civic adecvat.
Serviciul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal a efectuat un număr de 101 misiuni de
control tematic.
Au fost instrumentate un număr de 454 sesizări şi reclamaţii, primite , cu privire la lucrări
executate fără autorizaţie de construire, nerespectarea autorizaţiilor, ocuparea domeniului public fără
acordul Primăriei, nerespectarea amplasamentelor aprobate, blocarea străzilor si a căilor de acces.
La fiecare sesizare s-au făcut verificări la faţa locului,s-au întocmit note de constatări ,
propuneri de măsuri, s-au aplicat sancţiuni şi s-au acordat termene pentru intrare în legalitate, sau de
dezafectare a lucrărilor realizate ilegal şi aducerea terenului la forma iniţială.
Au fost constatate fapte şi aplicate sancţiuni după cum urmează :
Sancţiuni aplicate

130

Sancţiuni la Legea nr.
50/1991 Legea nr. 185/2013

Proces verbal la
HCL

91

39

Avertisment

61

Valoare
amenzi

365.000 lei

Activitatea desfăşurată de Serviciul Activitate Comercială, Camera de Corpuri Delicte, a
urmărit atingerea obiectivelor specifice stabilite conform sferei de competenţă.
Au fost verificate 389 unităţi comerciale, iar sumele încasate la bugetul local fiind in valoare de
406.376,65 lei.
Au fost instrumentate un număr de 378 somaţii şi 35 note de control, au fost aplicate 497 de
sancţiuni din care 254 amenzi contravenţionale în cuantum de 75.730 lei şi 243 de avertismente
contravenţionale
În camera corpuri delicte au fost confiscate bunuri cu o valoare de 5.970 lei, fiind întocmite 42
procese verbale .
În cadrul Serviciului Protecția Mediului, au fost desfăşurate un număr de 247 misiuni de
verificare şi soluţionarea a aspectelor sesizate de cetăţeni referitoare la încălcarea normelor de
protecţia mediului, fiind dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate şi respectare a normelor de
protecţia mediului, privind animale de curte şi companie, deversarea deşeurilor menajere în ape de
suprafaţă, poluarea fonică, abandonare deşeuri pe păşuni proprietate a municipiului, salubrizarea
pieţelor publice, sau creşterea porumbeilor în mansarda blocurilor.
Au fost verificate un număr de 106 de contracte încheiate între SC Urban Serv SA şi
beneficiarii serviciilor de salubrizare, asociaţiile de proprietari au fost informate cu privire la
respectarea H.C.L. nr. 355/2011 – privind Norme de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi
curăţeniei în municipiul Botoşani.
Au fost desfăşurate activităţi pentru identificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Botoşani. Cu ocazia verificărilor a
fost identificat un număr de 169 vehicule abandonate pe domeniul public din care 56 de vehicule
fără stăpân, (fără plăcuţă de înmatriculare sau care sunt înmatriculate în alte ţări). În lunile aprilie şi
mai, proprietarii au fost somaţi cu privire la obligaţia de a ridica autoturismele abandonate, fiind
stabilite termene pentru intrarea în legalitate.
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Pentru înlăturarea fenomenelor ce cauzează poluarea mediului a fost întocmit un număr de 105
procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prin care a fost dispusă sancţiunea
avertismentului în cazul a 54 procese-verbale, şi 51 sancţiuni cu amendă – în valoare de 32.450 lei.
În perioada supusă informării, în colaborare cu Serviciul Disciplina în Construcţii a fost
desfăşurată o activitate de identificare a clădirilor abandonate din municipiul Botoşani, locuite de
persoane fără adăpost, adevărate focare de infecţie. Urmare activităţii întreprinse au fost localizate 8
clădiri abandonate sau într-o stare avansată de degradare, fiind sancţionaţi proprietarii de drept şi
întocmindu-se informări către Municipiul Botoşani.
Au fost întocmite raportări lunare către Instituţia Prefectului, cu privire la reducerea cererii de
oferte de droguri/ substanţe noi cu efect psihoactiv.
S-a asigurat consilierea juridică Serviciului Disciplina în construcții, fiind înaintate către
Parchetul de pe lânga Judecătoria Botoșani, 15 denunțuri pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr.
50/1991 – executarea de lucrări de construire fără autorizație lângă monumente istorice, branșarea
ilegală la rețeaua de apă și canalizare.
Birou Dispecerat şi Evidenţa Persoanelor
Activitatea biroului se desfăşoară având ca scop exploatarea bazei de date a persoanelor şi
autovehiculelor, respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul
contravenţiilor şi monitorizarea video a zonei de responsabilitate din raza de competenţă pentru
menţinere a ordinii publice şi a gradului de reacţie în prevenirea şi combaterea fenomenului
infracţional, menţinerea legăturii permanente cu cetăţenii, preluarea şi gestionarea sesizărilor acestora,
cunoaşterea permanentă a situaţiei operative, a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de
executare, a forţelor şi mijloacelor angajate în acţiuni, menţinând legătura permanentă cu efectivele
aflate în teren .
Au fost direcţionate efectivele pedestre, din punctul de comandă aflat la casa cărţii, în 1817
situaţii, fiind efectuate verificări ale 2.940 persoane şi au fost puse la dispoziţia Poliţiei Municipiului
Botoşani un număr de 88 materiale video.
Au fost întreprinse măsuri de intrare în legalitate, privind documentele de identitate pentru
1541 de persoane, fiind îndrumate să se adreseze SPCLEP Botoşani a cetăţenilor, iar pentru
nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate 32 sancţiuni contravenţionale.
În cadrul Serviciului Juridic, relaţii publice şi executare mandate aducere, s-a asigurat
consultanţă şi reprezentarea Poliţiei Locale Botoşani, au fost apărate drepturile şi interesele legitime
ale instituţiei în raporturile cu alte autorităţi sau instituţii publice, precum şi cu orice persoană juridică
sau fizică; în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice instituţiei, au fost avizate şi contrasemnate
actele cu caracter juridic.
De asemenea, în anul 2017 au fost înregistrate un număr de 95 acţiuni noi, fiind pronunţate 37
hotărâri judecătoreşti. Au fost întocmite două plângeri penale, din care una pentru săvârşirea
infracţiunii de ultraj şi cea de-a doua pentru mărturie mincinoasă.
Activitatea privind executarea mandatelor de aducere se poate concretiza prin 86 misiuni la
diferite instanţe de judecată.
Poliţia Locală Botoşani, desfăşoară activităţi de colaborare şi cooperare cu instituţii ale
statului în scopul asigurării unui climat corespunzător de ordine şi linişte publică pe raza de
competenţă.
Cu această ocazie, în comun cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Botoşani s-a acţionat la
un număr de 614 apeluri 112.
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De asemenea, 18 persoane surprinse în flagrant, au fost predate pe bază de proces verbal,
reprezentanţilor I.P.J. Botoşani, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii unor
infracţiunii.
O colaborare foarte bună am avut cu efectivele Inspectoratului Judeţean de Jandarmi,
misiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, cu
prilejul manifestărilor cultural – artistice, sportive şi religioase desfăşurate în municipiu.
În perioada anotimpului rece, Poliţia Locală a acţionat alături de organele competente pentru
monitorizarea şi îndrumarea spre centrele sociale a persoanelor fără adăpost de pe raza
municipiului Botoşani. În evidenţele Poliţiei Locale se află 71 persoane fără adăpost, care au fost
direcţionate în luna ianuarie spre Centrul de Noapte, Spitalul Judeţean şi Centrul Provizoriu al
şcolii 3.

XIII. SERVICII SOCIALE PENTRU PROTECŢIA
COPILULUI, A PERSOANELOR CU HANDICAP, A
PERSOANELOR VÂRSTNICE, A FAMILIEI ŞI A
ALTOR PERSOANE SAU GRUPURI AFLATE ÎN
NEVOIE SOCIALĂ
Pentru identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei
copilului, familiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, peroanelor cu handicap, precum şi
oricăror persoane aflate în nevoie funcționează Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, aflat sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoşani.
I.În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017, Serviciul Public Local de Asistență Socială
Botoşani, prin activitatea Serviciului Beneficii de Asistență Socială, a asigurat instrumentarea şi
plata următoarelor tipuri de prestaţii sociale:
1.Ajutor social în aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
SPLAS are ca atribuţii primirea şi instrumentarea cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de
actul normativ, monitorizarea permanentă a dosarelor existente în baza de date, valorificarea
documentelor depuse periodic de beneficiari. Activitatea se concretizează la sfârşitul fiecărei luni
prin întocmirea referatelor cu borderourile anexate şi a proiectelor de dispoziţii ale Primarului
privind stabilirea drepturilor la ajutorul social, modificarea, suspendarea sau încetarea lor, după
caz.
Câteva date statistice:
- nr. dosare existente la începutul anului 2017
- 402
- nr. dosare existente la sfârșitul anului 2017
- 326
- nr. cereri noi înregistrate în anul 2017
- 101
- nr. cereri noi aprobate în anul 2017
- 90
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- drepturi încetate în anul 2017
- 168
- nr. ajutoare sociale plătite în anul 2017
- 4.394
- sume plătite în anul 2017
- 1.129.990 lei
- nr. mediu lunar de dosare de ajutor social
- 366
- anchete sociale efectuate pentru dosarele noi
şi pentru reevaluări în anul 2017
– 976
2. Alocaţia pentru susţinerea familiei – în aplicarea prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocatia pentru susținerea familiei, SPLAS are ca atribuţii primirea şi instrumentarea cererilor de
acordare a drepturilor prevăzute de actul normativ, monitorizarea permanentă a dosarelor existente
în baza de date, valorificarea documentelor depuse periodic de beneficiari. Activitatea se
concretizează la sfârşitul fiecărei luni prin întocmirea referatelor cu borderourile anexate şi a
proiectelor de dispoziţii ale Primarului privind stabilirea drepturilor la alocaţia pentru susţinerea
familiei , modificarea sau încetarea lor, după caz.
Câteva date statistice :
- dosare eligibile la începutul anului 2017
- 724
- dosare eligibile la sfârşitul anului 2017
- 630
- cereri noi înregistrate în anul 2017
- 148
- drepturi încetate în anul 2017
- 269
- anchete sociale efectuate la dosarele noi,
modificări şi la reevaluarea drepturilor în anul 2017 – 1.850
3.Ajutoare pentru încălzirea locuinţei - în aplicarea prevederilor OUG nr. 70/2011 privind
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, SPLAS are ca atribuţii primirea şi
instrumentarea cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de actul normativ, monitorizarea
permanentă a dosarelor existente în baza de date, valorificarea documentelor depuse periodic de
beneficiari. Activitatea se concretizează la sfârşitul fiecărei luni prin întocmirea referatelor cu
borderourile anexate şi a proiectelor de dispoziţii ale Primarului privind stabilirea drepturilor la
alocaţia pentru susţinerea familiei , modificarea sau încetarea lor, după caz.
a) cu lemne, pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor
social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2017, pentru sezonul rece 2016 – 2017
- 2
- total sume plătite în 2017 pentru lunile decembrie 2017, ian. - martie 2017 - 1.764 lei
- beneficiari ajutor de încălzire pentru sezonul rece nov.2017 – martie 2018 - 101
- total sume plătite in 2017 pentru sezonul rece nov.2017 – martie 2018
- 17.255 lei
b) cu lemne, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2017, pentru sezonul rece 2016 - 2017
- total sume plătite în 2017 pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2017
- beneficiari pentru sezonul rece nov.2017 – martie 2018
- total beneficiari în plată pentru sezonul rece 2017 – 2018
- total sume plătite în 2017 pentru sezonul rece nov.2017- martie 2018

-9
- 638 lei
- 128
- 36.946 lei

c) cu gaze naturale:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2017, pentru sezonul rece 2016 - 2017 - 23
- total beneficiari în plată pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2017 - 2.396
- total sume plătite în 2017 pentru sezonul rece 2016 - 2017
- 484.149,90 lei
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- beneficiari ajutor de încălzire pentru sezonul rece 2017 – 2018
- total beneficiari în plată pentru perioada nov.2017 – dec. 2017
- total sume plătite în 2017 pentru sezonul rece 2017 – 2018

- 590
- 1.142
- 0 lei

d) cu energie electrică:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2017, pentru sezonul rece 2016 - 2017 - 1
- total beneficiari în plată (ian.-martie 2017) sezonul rece 2016 - 2017 - 102
- total sume plătite în 2017 pentru sezonul rece 2016 - 2017
- 14.996,84 lei
- beneficiari ajutor de încălzire nov. –dec 2017, sezonul rece 2017-2018 - 22
- total beneficiari în plată pentru perioada nov.2017 – dec. 2017
- 43
- total sume plătite în 2017 pentru sezonul rece 2017 – 2018
- 0 lei
4.Ajutoare de urgenţă
În anul 2017 s-au instrumentat şi plătit un număr de 25 ajutoare de urgenţă în valoare totală de
43.906 lei, 11 cazuri reprezentând servicii de înhumare a unor persoane fără susţinători legali , 12
cazuri acordate pentru familiile și persoanele aflate în situații de necesitate datorate exploziei și 2
cazuri acordate pentru familiile și persoanele aflate în situații de necesitate datorate incendiilor.
5. Ajutoare de înmormântare
În anul 2017 s-au acordat un număr de 3 ajutoare de înmormântare în valoare de 426 lei
susţinătorilor legali ai beneficiarilor de ajutor social.
6. Activităţi de verificare a modului de acordare a prestaţiilor sociale
În anul 2017 s-au desfăşurat activităţi de verificare a modului de acordare a venitului minim
garantat conform Legii. nr.416/2001, a modului de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei
conform Legii nr.277/2010 şi a modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței conform
O.U.G nr.70/2011, după cum urmează :
- s-au efectuat 112 verificari in cazul beneficiarilor de venit minim garantat, iar în cazul a 43
beneficiari s-a constatat faptul că acestia au încasat necuvenit cu titlu de ajutor social suma de 21.532
lei.
- s-au efectuat 44 verificari în cazul beneficiarilor de alocatie pentru susţinerea familiei, iar în
cazul a 25 beneficiari s-a constatat faptul acestia au încasat necuvenit cu titlu de alocatie pentru
sustinerea familiei suma de 9.200 lei
- s-au efectuat 20 verificari în cazul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței, iar în
cazul a 14 beneficiari s-a constatat faptul că acestia au încasat necuvenit cu titlu de ajutor pentru
încălzirea locuinței suma de 1989,24 lei.
7. Acordarea unor beneficii de asistenta socială sub forma de tichete sociale
În anul 2017 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea unor beneficii de asistență
socială sub formă de tichete sociale, pentru semestrul I si pentru semestrul II conform H.C.L.
nr.288/2016 pentru acordarea unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sociale
persoanelor vârstnice din municipiul Botoșani:
- Cereri înregistrate si aprobate în semestrul I anul 2017
- 796
- Total beneficiari tichete sociale acordate în semestrul I anul 2017
- 796
- Total valoare tichete sociale acordate în semestrul I anul 2017
- 39.800 lei
- Cereri înregistrate și aprobate în semestrul II anul 2017
- 668
- Total beneficiari tichete sociale acordate în semestrul al II-lea anul 2017 - 668
- Total valoare tichete sociale acordate în semestrul al II-lea anul 2017
- 33.400 lei
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În perioada anul 2017 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea unor beneficii de
asistență socială sub formă de tichete sociale-stimulente educationale, conform Legii nr.248/2015
privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate:
- Cereri noi înregistrate în perioada ian – iunie 2017 pentru anul școlar 2016-2017 – 2
- Drepturi încetate în perioada ian – iunie 2017 pentru anul școlar 2016-2017 - 27
- Total beneficiari (copii) în perioada ian – iunie 2017 pentru anul școlar 2016-2017 – 773
- Total tichete sociale acordate în funcție de frecvența la gradiniță pentru perioada ian –
iunie 2017, pentru anul școlar 2016-2017 – 694
- Total valoare tichete sociale acordate în perioada ian – iunie 2017, pentru anul școlar 20162017 – 34.700 lei
- Cereri înregistrate în perioada septembrie – dec 2017 anul școlar 2017-2018 – 105
- Total beneficiari (copii) in perioada sept – dec 2017 pentru anul școlar 2017-2018 – 407
- Total tichete sociale acordate în funcție de frecvența la gradiniță în perioada sep – dec
2017, pentru anul școlar 2017-2018 - 369
- Total valoare tichete sociale acordate pentru perioada sept.-dec 2017 pentru anul școlar
2017-2018 – 18.450 lei
8.Alte beneficii de asistență socială
În anul 2017 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea indemnizației
pentru cresterea copilului, conform OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară
pentru creșterea copiilor:
- Cereri înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2017 pentru acordarea indemnizatiei
pentru cresterea copilului – 744
- Cereri înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2017 pentru acordarea indemnizatiei
pentru cresterea copilului cu handicap - 141
- Cereri înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2017 pentru acordarea stimulentului de
insertie - 304
Începând cu luna mai 2017 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea alocației de
stat, conform Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii:
- Cereri înregistrate în perioada mai – decembrie 2017 – 690
II. În cadrul compartimentului Protecţia persoanelor cu handicap,în aplicarea
prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
s-au desfăşurat următoarele activităţi:
1.S-a asigurat încadrarea cu contract individual de muncă a asistenţilor personali pentru
persoanele cu handicap grav, s-a monitorizat şi verificat activitatea desfăşurată de aceştia, s-a efectuat
din prevederile bugetare plata tuturor drepturilor de natură salarială.
La data de 01 ianuarie 2017 erau angajați un număr de 228 asistenți personali, iar la 31
decembrie numărul asistenților personali angajați era de 241 persoane.
Numărul mediu lunar al asistenţilor personali a fost de 235, iar cheltuielile de personal aferente
perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2017 au fost de 5.599.021 lei.
2.Pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, ca şi pentru adulţii cu
handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora s-au instrumentat dosarele şi s-a asigurat plata
indemnizaţiei lunare în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din
unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Și numărul indemnizațiilor plătite lunar a crescut de la 435 la începutul anului la 459 la 31
decembrie.
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În medie, s-au achitat lunar 447 indemnizaţii, totalul plăţilor efectuate perioada menționată
fiind de 5.877.471 lei.
3. În conformitate cu prevederile legale s-a aprobat prin HCL nr. 43/12.02.2015 modalitatea de
acordare a gratuităţii pe toate liniile de transport public urban de călători cu tramvaiul în municipiul
Botoşani precum şi cuantumul gratuităţii lunare de 65 lei.
S.P.L.A.S. a eliberat în această perioadă un număr de 7.079 abonamente reprezentând o medie
lunară de 590 abonamente, valoarea decontărilor către S.C.Eltrans S.A. fiind de 460.135 lei.
III. In perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017 in cadrul Serviciului Autoritatea
Tutelara si Protectia Copilului s-au efectuat 7113 anchete sociale, din care exemplificăm
cazurile mai importante:
- 107 anchete sociale pentru judecătorii – încredinţare minori;
- 40 anchete sociale solicitate de judecătorii pentru stabilirea orelor de vizită a minorilor de
către părinţi ( stabilire legături personale minori – părinţi);
- 35 anchete sociale la solicitarea judecătoriei în vederea stabilirii sau majorării pensiei de
întreţinere;
- 11 anchete sociale solicitate de poliţie pentru persoane majore;
- 10 anchete sociale solicitate de poliţie pentru infracţiuni săvârşite de minori;
- 98 anchete sociale pentru instituirea de curatele speciale – minori;
- 98 dispoziţii pentru instituirea de curatele speciale – minori;
- 17 anchete sociale pentru instituirea de curatele generale pentru persoane majore-punere
sub interdicţie Parchet si Judecătorie;
- 68 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. - copii aflaţi în dificultate;
- 36 anchete sociale pentru instituirea măsurii de plasament familial a minorilor – cazuri noi;
- 159 anchete sociale pentru menţinerea măsurii de plasament familial a minorilor –
reevaluări;
- 25 anchete sociale pentru reintegrarea minorilor în familie prin revocarea măsurii de
plasament rezidenţial si monitorizare post-reintegrare;
- 15 anchete sociale privind instituirea măsurii protecţie a copiilor in regim de urgenta la
Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă;
- 12 anchete sociale pentru înscrierea minorilor cu dizabilităţi la Centrul de Zi „Sera” si
„Şansa mea”;
- 16 anchete sociale pentru Centrul de Plasament şi Recuperare din cadrul Complexului de
Servicii pentru Copii şi Adulţi cu Dizabilităţi Sfântul Spiridon Botoşani si Sf. Mina;
- 18 anchete sociale la solicitarea Centrelor de Integrare prin Terapie Ocupaţională;
- 16 anchete sociale în vederea instituţionalizării/ în şcoli speciale a copiilor cu dizabilităţi;
- 31 anchete sociale în vederea înscrierii/revocării/monitorizare post-reintegrare în Centrul
Maternal a cuplului mamă – copil aflaţi în dificultate;
- 48 anchete sociale solicitate din partea D.G.A.S.P.C. pentru copii instituţionalizaţi în
vederea învoirii lor în familie la sfârşit de săptămână şi în vacanţele şcolare;
- 36 anchete sociale D.G.A.S.P.C în vederea internării în Centre de Îngrijire Asistenţă pentru
persoanele vârstnice fără susţinători legali şi aflate în imposibilitatea de ase gospodări singure;
- 12 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C si scoli cu elevi care au abandonat cursurile
şcolare
- 58 anchete sociale în vederea acordării bursei sociale;
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- 269 anchete sociale pentru Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap în
vederea eliberării certificatului de încadrare în categoria persoanelor cu handicap – Legea 448/2006;
- 45 anchete sociale pentru internarea în unităţi de asistenţă medico-socială;
- 56 anchete sociale pentru menţinerea plasamentului la asistenţi maternali profesionişti;
- 63 anchete sociale diverse, pentru judecătorii;
- 28 plan de servicii şi fişă de monitorizare a copilului;
- 178 notificări cu privire la protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate,
conform art.104 din Legea 272/2004;
- 42 anchete sociale pentru internarea in Centre de Asistenta Sociala private;
- 26 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. in vederea monitorizării în familie a copiilor
care au săvârşit infracţiuni la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale;
- 67 anchete sociale solicitate DGASCP cu privire la monitorizare in familie;
- 98 anchete sociale Judecătorie stabilire domiciliu minor/exercitarea autorităţii părinteşti;
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(2) din Anexa 1 la HG nr.691/2015 pentru
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la
muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, s-au solicitat tuturor unităților de
învătământ din municipiu situația nominală a copiilor cu părinții plecați în străinătate.După
centralizarea infomațiilor primite, situația se prezenta la data de 31 mai 2017 astfel:
-1.938 copii cu un singur părinte plecat în străinătate
-209 copii cu ambii părinți plecați în străinătate
-184 copii cu părintele unic susținător plecat în străinătate
-65 copii reveniți în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai
mare de 1 an
Situația copiilor este monitorizată conform prevederilor actului normativ menționat.
Subliniem faptul ca s-a acordat o deosebita atentie infractionalitatii juvenile, mai ales in
conditiile in care numarul infractiunilor savarsite de minori si-a pastrat tendinta ultimilor ani in
crestere accentuata. Aceasta situatie se datoreaza in mare masura transformarilor fundamentale la
nivelul socio-economic, modificari care au condus la aparitia unor noi forme ale patologiei sociale, in
care sunt implicati copii si adolescentii. Aceste conditii de trai au determinat aparitia unor carente in
sistemul educational, precum si a unor forme de comportament deviant si delicvent.
Serviciul colaboreaza cu DGASPC Botosani, Politia Municipiului Botosani, Politia Locala
Botosani si cu ONG-urile din municipiu si din tara, realizand actiuni in vederea prevenirii aspectelor
negative, avand ca scop discutii interactive care s-au axat in principal pe rolul si responsabilitatea
sociala a comunitatii si a scolii, in socializarea morala si reintegrarea adolescentului in societate,
prevenirea manifestarilor deviante in randul minorilor si regimul de sanctionare si reeducare.
IV. Creşa Municipală a asigurat prin activităţile specifice : servicii de îngrijire şi supraveghere a
copiilor în vârstă de până la trei ani, un program de educaţie timpurie , supravegherea stării de
sănătate şi de igienă a copiilor, o nutriţie adecvată cu respectarea normelor legale în vigoare.
Activitatile cu copiii sunt diversificate, adaptate vârstei lor si răspund nivelului si potenţialului
lor de dezvoltare.
Copii beneficiază zilnic de mic dejun, o masa principala si doua gustari, meniurile asigurand o
alimentaţie echilibrata, in conformitate cu preferinţele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste.
Respectarea principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copiii din cresa
constituie una dintre prioritati pentru intreg personalul care este implicat direct sau indirect in acest
domeniu, obiectivul nostru fiind acela de a asigura o alimentatie cat mai sanatoasa pentru copii,
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precum si de a preveni si corecta unele greseli de nutritie, generate de monotonia alimentara si de
folosirea in minus sau in exces a unor alimente.
Educatia anteprescolara in perioada copilariei timpurii vizeaza dezvoltarea generala a
copilului, care urmeaza sa ii asigure acestuia un start bun in viata. In activitatea desfasurata in cresa se
respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a
demersurilor educationale la varste timpurii, precum si ca metoda de stimulare a capacitatii si
creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit
nevoilor proprii.
In acest acest sens Cresa dispune de doua locuri de joaca , unul amplasat in curtea interioara
dotat cu echipament ecologic din lemn natural dar si utilaje de agrement moderne care asigura un
mediu atractiv si sigur pentru petrecerea timpului in aer liber si unul in interior , situat la etaj cu o
suprafata de cca 100 mp ,pentru perioada sezonului rece , dotat cu elemente de joaca si mobilier
specifice varstei, in conditii de securitate si confort, folosit intr-un program stabilit pentru fiecare
grupa in parte.
Cresa Municipala are un numar de 75 de locuri, insa conform H.G.nr.1252/2012 privind
metodologia de organizare si functionare a creselor, a standardelor de calitate in furnizarea de
servicii sociale si a recomandarilor primite de la organele de inspectie sanitara, Cresa Municipala ar
trebuie sa acorde servicii de supraveghere si ingrijire doar pentru un numar de 60 copii.
Pentru a deservi un numar cat mai mare de beneficiari Cresa Municipala fiind singura cresa din
municipiu, a asigurat in perioada 01 ianuarie 2017 - 31decembrie 2017 servicii pentru un numar de
164 copii,(solicitantii declarand ca veniturile lunare nu le permiteau accesul la o unitate similara
privata unde costurile depasesc 800 lei lunar ) cu vârsta cuprinsa intre 7 luni si 3 ani , in conditiile in
care dupa data de 15 septembrie a fiecarui an, copii care implinesc varsta de 3 ani sunt indrumati si
inscrisi de parinti in invatamantul prescolar.
Raportat la aceasta perioada si la numărul zilelor de funcţionare, numărul mediu zilnic de
copii asistaţ a fost de 73, in trei grupe mixte , intr-un program zilnic de la 6,00 – 19,00 de luni pana
vineri .Facem precizarea ca miscarea zilnica la aceasta categorie de varsta este mare, numarul de
copii putand varia de la o zi la alta in functie de starea de sanatate .
In vederea supravegherii si controlului bolilor transmisibile in colectivitate, cresa colaboreaza
cu Directia de Sanatate Publica Botosani urmand cu strictete masurile de igiena, curatenie din
unitate dar si de decontaminare prin dezinfectie sau alte mijloace propuse de Inspectia Sanitara cu
ocazia controalelor inopinate pe care si alte institutii cu atributii de control le efectueaza in cresa.
Pe parcursul intregii perioade s-a urmarit realizarea unei colaborari permanente cu familiile
copiilor inscrisi, in vederea respectarii interesului superior al copilului si o evolutie pozitiva a
acestuia din toate punctele de vedere ( psiho-somatic, educativ , grad de independenta etc).
Personalul cresei a comunicat in permanenta cu parintii copiilor , cu medicii de familie ai
acestora stabilindu-se un parteneriat activ in vederea rezolvarii tuturor problemelor aparute in
procesul de adaptare in colectivitate dar si a situatiilor noi aparute in comportamentul copiilor astfel
ca in perioada la care ne referim, nu am avut reclamatii sau situatii de risc individual sau colectiv.
Selectarea personalului care lucreaza in cresa este o problema cu care ne confruntam in ultimii
ani, scolile formatoare de educatori puericultori nu mai exista la nivel de municipiu si probabil nici in
tara, selectarea personalului facandu-se din randul persoanelor cu studii postliceale medicale,
insuficient pregatite pentru o munca atat de complexa, impunerea unor conditii suplimentare celor de
studii putand fi considerate abuzive si chiar discrimitatorii. Astfel un educator puericultor nou
angajat are nevoie de cel putin 6 luni pentru a fi initiat si pregatit sa lucreze singur cu o grupa de
copii, sa beneficieze de increderea parintilor
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Cresa municipala se afla intr-o zona in care siguranţa generala a copiilor nu este afectata si
dispune de toate autorizaţiile legale de funcţionare, asigura conditii optime pentru sanatatea copilului
prin spatii de grupa si joaca luminoase, ventilate, confort termic, un spatiu sigur fara riscuri de
accidente, materiale didactice si personal cu experienta care sa stimuleze dezvoltarea copilului in toate
domeniile venind in acest fel in sprijinul parintilor care sunt angajati , isi cauta un loc de munca sau
inca studiaza.
Nu au existat la nivelului anului 2017 solicitari neonorate. In prezent si mai ales dupa
aplicarea O.G. nr.6/2017 privind acordarea stimulentului de reinsertie profesionala parintelui care
alege să revină la serviciu mai repede decât trebuie, numarul solicitarilor a crescut., adresabilitatea
catre acest serviciu fiind una mult mai ridicata decat in anii precedenti .
Toate activitatile desfasurate in cresa au ca obiect respectarea principiilor de functionare a
creselor, interesul superior al copilului dar si gradul de satisfactie al beneficiarilor serviciilor oferite ,
Cresa Municipala bucurandu-se de o buna reputatie in comunitatea locala .
V.Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor
aflate in situaţii economico-sociale deosebite prin pregătirea si servirea a două mese zilnice in limita
alocaţiei de 12 lei/zi/persoană, hrana distribuindu-se o dată pe zi, de luni pana vineri inclusiv pentru
weekend. Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conform Legii 208/1997, se acorda pe bază de
cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei si alte acte necesare in functie de
specificul fiecarui caz. Pe lângă hrană, persoanele aflate în evidenţa cantinei beneficiază şi de
consiliere, suport direct, legături cu diverse servicii sociale din comunitate în vederea îmbunătăţirii
calităţii vieţii.Asistentul social ţine evidenţa cazurilor, intocmeşte anchetele sociale la domiciliul
beneficiarilor şi urmăreşte monitorizarea acestora conform legii, intocmeşte referate cu privire la
situaţia beneficiarilor cantinei şi formulează propuneri pentru ameliorarea situaţiei delicate, răspunde
de consilierea şi informare a beneficiarilor care apelează la seviciile cantinei, la sediul acesteia,
abordează cazurile noi repartizate care au nevoie de servicii sociale sau sprijin, în cadrul instituţiei si
inaintează dosarul directorului executiv spre aprobare.
In anul 2017 prin cantina de ajutor social s-a pregatit si distribuit hrana caldă pentru o medie
zilnica de 188 de persoane, cheltuielile cu hrana fiind de 813.911 lei.
Numărul mediu de beneficiari pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, poate fi repartizat pe
categorii de beneficiari astfel:
-136 beneficiari la cantina de ajutor social :
- 50 - copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al
caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o
persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social
- 63 - persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti
acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana
singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social
- 11 - pensionarii ce platesc o contribuţie de 30% din venit fără a depăşi costul
meselor servite
- 8 - persoane cu afecţiuni cronice sau încadrate în grad de handicap grav sau
accentuat ce platesc o contribuţie de 30% din venit fără a depăşi costul meselor servite
- 4 - persoane care temporar nu realizează venituri
-22 - beneficiari Centrul social de Urgenţă
-30 – copii aflati in evidenta Centrului de zi
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VI.Sustenabilitatea proiectului„Centru de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
dependente din municipiul Botoşani – SENIOR” a fost asumată de Consiliul Local al municipiului
Botoşani atât pe perioada implementării ( prin asigurarea contribuţiei proprii de 25.017 EURO) cât şi
pentru perioada următoare de minim 5 ani după terminarea finanţării nerambursabile, anul 2017 fiind
al VII - lea an de sustenabilitate a proiectului..
Serviciile de ingrijire la domiciliu au fost furnizate pe baza unei programari generale de
furnizare in functie de gradul de dependenta si nevoile acestuia.
Grupul ţintă al Centrului de ingrijire la domiciliu il reprezinta persoanele varstnice dependente
ce indeplinesc urmatoarele criterii:
- varsta: persoane care au implinit varsta legala de pensionare stabilita prin lege;
- domiciliul : aflata la domiciliu in municipiul Botosani;
- gradul de dependenta : persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, nedeplasabile sau partial
deplasabile care necesita ajutor semnificativ si ingrijire pentru a realiza serviciile de baza ale
vietii de zi cu zi;
- situatia materiala: fara venituri sau cu venituri foarte mici (maxim 600 lei/luna)
- persoane singure:fara apartinatori legali .
Prin activitatea profesională desfăşurată în perioada ianuarie – decembrie 2017 în Centrul de
ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice echipa centrului a urmărit şi realizat îndeplinirea unor
indicatori de rezultate în interesul persoanelor varstnice, cum ar fi:
- cresterea calitatii vietii varstnicului prin: sprijin alimentar (distribuirea de pachete cu
alimente, medicamente, materiale igienico-sanitare, suport pentru efectuarea activitatilor de menaj,
efectuarea cumparaturilor, plata utilitatilor, realizarea unor mici amenajari casnice.
- mentinerea persoanei varstnice dependente la propriul domiciliu, in mediul familiar de viata
o perioada cat mai lunga de timp ca urmare a sprijinirii acesteia in derularea activitatilor de baza a
vietii zilnice;
-ameliorerea starii de sanatate, monitorizarea parametrilor fiziologici, informarea varstnicilor
cu privire la problematica fenomenului de dependenta si a afectiunilor non-specifice batranetii.
Ca urmare a implementării acţiunilor sociale mai sus menţionate, au fost acceptate
numai acele persoane varstnice care conform evaluării iniţiale efectuata de echipa centrului prezintă
un anumit grad de dependenta si nevoie specializata de ingrijire. Datorita numarului limitat de
varstnici dependenti care pot fi asistati de centrul Senior(semestrial sunt în evidenţă 150 de persoane
vârstnice), nu toate persoanele varstnice aflate in nevoie pot beneficia de serviciile de asistenta
sociala la domiciliu.
În acest context redăm, conform tabelului de mai jos, datele şi rezultatele concrete
obţinute în perioada 01.01.2017-31.12.2017 , din care rezultă activităţile profesionale desfăşurate de
fiecare membru al echipei interdisciplinare în cadrul Centrului de ingrijire la domiciliu pentru
persoane varstnice:
Nr. crt.

ACTIVITĂŢI

Rezultate

1

Evaluarea/reevaluarea situaţiei socioeconomice a persoanelor care au solicitat servicii
de ingrijire la domiciliu

300

2

Întocmirea fişei de luare in evidenta
individuală la nivel psiho-socio-medical

150
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3
4
5
6

Numărul persoanelor consiliate
Efectuarea planului de intervenţie a
beneficiarului
Întocmirea contractului pentru acordarea
de servicii sociale a beneficiarului, respectiv act
adiţional
Întocmirea planului individualizat de
asistenta si ingrijire la domiciliu al beneficiarului

300
300
300
300

7

Intocmirea fisei lunare de furnizare a
serviciilor pe fiecare beneficiar in parte

1800

8

Intocmirea proceselor verbale de predareprimire a alimentelor, medicamentelor si
materialelor igienico-sanitare

1800

9

Nr. crt.
1
2
3

Întocmirea fişei de închidere a cazului

INDICATOR

55

Rezultate

Număr persoane varstnice aflate in evidenta
la Centrul de ingrijire la domiciliu Botoşani
Număr persoane beneficiare de pachete cu
alimente,
Persoane varstnice scoase din evidenta

150
150
55

VII. Conform certificatului de acreditare seria AF nr. 000479/14.04.2014 emis de către
Ministerul Muncii Prestațiilor Sociale, Familiei si Persoanelor Vârstnice, serviciile sociale acordate
prin CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL
sunt:
 găzduire într-un mediu apropiat de cel familial;
 alimentație corespunzătoare;
 educație non-formală și informală;
 petrecerea timpului liber recreere și socializare;
 asistență psihologică și socială, consiliere psihologică, social-educativă;
 facilitarea menținerii contactului dintre copii și părinții acestuia;
 pregătirea copilului pentru viața de familie și pentru un mod de viață independentă; creșterea,
îngrijirea și socializarea copilului care are dificultăți de integrare, comportamentale sau de
învățare.
Beneficiarii serviciilor de zi sunt copii cu vârsta cuprinsă între 6 -12 ani şi care se află, singuri sau
împreună cu familia, într-una din următoarele situaţii:
- copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
- copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegrați în familie;
- copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială;
- copiii din familii monoparentale;
- copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate;
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copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situație de risc psihosocial în care se află copilul la un moment dat ;
- părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială;
Aceștia au fost identificați ca urmare a colaborării SPLAS-ului cu școlile adiacente centrului și
selecționați în urma evaluării sociale în funcție de criteriile stabilite.
Ca urmare a implementării acţiunilor sociale, în cadrul CENTRULUI SOCIAL DE ZI PENTRU
COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL - Botoşani, s-a constatat că:
- Centrul asigură beneficiarilor protecție și asistență multidisciplinară pentru satisfacerea
corespunzătoare a nevoilor de securitate, petrecere timp liber, socializare și educare.
- Copii beneficiază zilnic de sprijin educațional pentru efectuarea sarcinilor școlare și suport
pentru prevenirea absenteismului și a abandonului școlar.
- Beneficiarii şi-au îmbunătăţit abilităţile de relaţionare şi comunicare reuşind să se evidenţieze
o creştere a respectului de sine şi a încrederii în propriile forţe.
- Consilierea socio-psiho-educațională a copiilor a contribuit la:
 dezvoltarea armonioasă a personalității;
 dezvoltarea motivației;
 oferirea de modele acceptate social;
 diminuarea dificultăților de învățare și a deficiențelor de dezvoltare ale beneficiarilor.
- S-a realizat o punte de comunicare reciprocă între specialiști și părinți crescând încrederea
acestora în specialiștii centrului.
- S-au format și dezvoltat abilități parentale pentru familiile copiilor din centru, aflate în
dificultate psiho-socio-economică.
- S-a realizat o informare periodică a părinților/reprezentanților legali cu privire la modificările
legislative din domeniul protecției copilului(delegarea autorității părintești în cazul plecării la
muncă în străinătate, drepturile/responsabilitățile părinților)
- Copiii și-au dezvoltat parțial deprinderile de viață independentă, autoîngrijire,
autogospodărire.
- Beneficiarii dispun în cadrul centrului de materiale și jucării pentru activitățile recreative și de
socializare(cărți, materiale promoționale, jucării, televizoare).
- Copiilor li s-au asigurat activități de educație informală și non-formală, care au contribuit la
socializarea acestora, dezvoltarea deprinderilor necesare integrării sociale.
- Copii au fost informați prin activități de educație non-formale cu privire la drepturile și
responsabilitățile lor conform Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.
- Copii au fost încurajați să participe la luarea deciziilor, la desfășurarea activităților din cadrul
centrului și să-și asume responsabilități conform dezvoltări fizice și psihice, ținând cont de
gradul lor de maturitate.
- Colaborarea cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru copil și
familie din comunitate, școala, au prevenit separarea copilului de familie, diminuarea riscului
de absenteism și abandon școlar.
În acest context, datele şi rezultatele concrete obţinute în perioada IANUARIE – DECEMBRIE
2017 de echipa centrului pot fi redate astfel:
 Activitatea de asistență socială:
 Cereri înscriere înregistrate – 14(19 copii)
 Fișe de evaluare inițială a solicitantului/Fișe de informare – 14
 Evaluare/reevaluare socio-economică beneficiari/anchete sociale – 46
 Cazuri noi deschise/ Întocmire dosar social nou – 22
-
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Întocmire contracte de servicii sociale –22
Întocmire acte adiționale la contract – 21
Fișa de observație - vulnerabilități – 46
Consiliere psihosocială/ Suport - în echipă multidisciplinară - pentru copii și părinți-31
Evaluare/reevaluare complexă beneficiari - în echipă multidisciplinară - 77
Fișa de reevaluare socială periodică – 34
Activități educative de grup cu copiii - ”Povești din ghiozdanul meu” – 1
Trainer și co-trainer în cadrul întâlnirilor cu părinții – 2
Deplasare la școli pentru promovarea CSZ - distribuire pliante
Rapoarte de vizită/întrevedere (părinți, instituții, organizații, etc) – 53
Întocmire note telefonice (informări, anunțuri, invitații, etc.) – 111
Fișe de încetare a furnizării de servicii sociale – 20
Rapoarte monitorizare post – servicii – 19
Fișe de închidere a cazului – 19
Participare la WORKSHOP „Comunicarea dincolo de cuvinte" (CNASR – filiala Iași și
Botoșani, Asociaţia “Aproape de Oameni” Iaşi, Asociaţia ARTCIVICA)
 Participare la SEMINAR REGIONAL-“Practici tradiţionale o valoare culturală sau o limită în
dezvoltarea personală?” - C.N.A.S.R., DGASPC Iași
 Participare la Conferinţa Naţională - “Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii”
– CNASR Iași
 Vizite, informare și monitorizare la domiciliul copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate pentru actualizarea evidențelor SPLAS Botoșani.
 Activitatea de asistență psihologică:
 Evaluare psihologică pentru copii noi admiși în Centrul de Zi/aplicare, interpretare teste;
 Întocmire fișe psihologice inițiale pentru copii noi veniți – 22;
 Reevaluări psihologice periodice;
 Consiliere copii de grup copii - 12 ședințe. Temele abordate: ”Cum ne comportăm la masă?”;
”Meseria brățară de aur”; ”Disciplina”etc;
 Activităţi de orientare şi suport psiho-social, vizite în colaborare cu asistentul social la
domiciliul potențialilor beneficiari ai centrului, în vederea întocmirii anchetei sociale și a
reevaluărilor (minim două vizite pentru fiecare beneficiar);
 Consiliere psihologică a copiilor din centru –59 ședințe. Principalele obiective urmărite au
fost: creșterea stimei de sine și a încrederii personale, dezvoltarea comportamentelor pozitive,
dezvoltarea autonomiei personale și a achizițiilor, spiritul de echipă, igiena personală
,dezvoltarea capacității de atenție și concentrare.
 Consiliere psihologică pentru părinții copiilor CZ – 58; Cele mai frecvente probleme au fost
comportamentul copiilor, igiena personală și a vestimentației,conflictele între copii, stimă de
sine scăzută, lipsa motivației pentru învățare.
 Asigurare suport părinți – 8;
 Consiliere psihosocială/ Suport - în echipă multidisciplinară pentru copii și părinți;
 Aplicare fișe de lucru psihologice;
 Monitorizarea conduitei copiilor;
 Evaluare/reevaluare complexă beneficiari - în echipă multidisciplinară
 Completare/revizuire obiective/activități din planurile personalizate de intervenție pentru
fiecare beneficiar;
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Co-trainer și trainer sesiuni susținute cu părinții în colaborare cu echipa pluridisciplinară,
Școala Părinților – 2. Temele susținute au fost: ”Modalități pozitive de disciplinare a
copiilor” și ”Regulamentul Centrului”.
 Înlocuire educator la grupă perioada concediilor de odihnă ale educatorilor de la grupe.
 Monitorizare și vizite la domiciliul copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
pentru actualizarea evidențelor SPLAS Botoșani.
 Activitatea psiho – pedagogică:
 Activități de recuperare a deficiențelor de dezvoltare cu beneficiarii care prezintă carențe în
dezvoltarea cognitivă, tulburări de limbaj, neîncredere în forțele proprii, tulburări socioemoționale – săptămânal/14 copii cu cerințe educative speciale.
 Evaluare/reevaluare complexă beneficiari în echipă multidisciplinară.
 Completare/revizuire obiective/activități din planurile personalizate de intervenție pentru
fiecare beneficiar.
 Suport informațional și emoțional individual părinților copiilor din CSZ- 11 ședințe
 Consiliere psiho–pedagogică copii pentru investigarea structurilor afective, ameliorarea
tulburărilor comportamentale, restructurarea personalității – 49 de ședințe.
 Consiliere psiho-pedagogică părinți în echipă pluridisciplinară pentru ameliorare situație
școlară, orientare/reorientare școlară, probleme de comportament, trecerea la ciclul gimnazial
– 46 ședințe
 În luna ianuarie activitate de educație informală ”Igiena pentru cei mici și ”Alimentele
sănătoase”.
 În luna februarie activitate de dezvoltare a abilităților de comunicare cu ajutorul jocului ”Story
Cubes”.
 Sprijin în realizarea activității de informare din cadrul proiectului RO 19.01 ”Îmbunătățirea
stării de sănătate a populației din România, prin creșterea controlului tuberculozei”, finanțat
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul programului Inițiative în sănătatea
publică”. ”Tuberculoză STOP Știu totul despre tine!” activitate susținută de asistenții medicali
comunitari din cadrul SPLAS Botoșani.
 În luna martie activitate non-formală ”Săptămâna de conștientizare a creierului”, participare
campaniei desfăşurată la nivel internaţional, dedicată tuturor persoanelor interesate de creierul
uman.
 Înscriere centru pentru a participa la proiectul SI CEI MICI FAC FAPTE MARI! – EDITIA A
V A, 2017, organizat de Asociația Ecotic, organizare de activități non-formale de eco- educație
și colectare de deșeuri de baterii si acumulatori uzați.
 În luna aprilie activitate de educație non-formală ”Reciclează și creează”.Marcarea ”Zilei
Pământului” prin reciclare suluri de carton, pahare/farfurii din plastic.
 În luna mai continuare proiect ”Și cei mici fac fapte mari”, organizare concurs desene pe teme
legate de reciclare/refolosire/reutilizare. O altă activitate de educație non-formală în cadrul
proiectului a constat în refolosirea unor lucruri de care nu mai aveam nevoie. Fiecare grupă a
realizat jucării, căsuțe pentru păsărele și tablouri.
 Organizare sărbătorire Ziua Copilului alături de echipa pluridisciplinară, voluntari din Grupul
de acțiune locală și elevi de la Liceul de artă ”Ștefan Luchian” Botoșani.
 Suplinirea educatorilor aflați în concediu de odihnă prin desfășurarea de activități educative la
grupe pe perioada vacanțelor școlare.
 Luna octombrie: activitate de educație informală dedicată Zilei Educației.

Pag. 61 din 110

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro



În luna octombrie activități de dezvoltare personală pentru copii legate de identificarea
emoțiilor, gestionarea corespunzătoare a trăirilor intense generate de sentimente.
 În luna octombrie organizare activitate recreativă/socializare în exterior, la spațiul de joacă
Mischa Kids alături de voluntari de la Colegiul național ”A.T. Laurian” Botoșani.
 Realizare proiect dotare bibliotecă Centru alături de voluntari ai Colegiul național ”A.T.
Laurian” Botoșani.
 În luna decembrie organizare activitate de socializare și educație non-formală în colaborare cu
elevi ai Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani.
 Organizare alături de echipa pluridisciplinară a activităților de sărbătorire a Crăciunului prin
activități non-formale de tip concurs/premii.
 Vizite la școli împreună cu educatorii de la centru pentru a urmări particularitățile psihoindividuale, rezultatele școlare, integrarea și adaptarea școlară, dificultăți de învățare semestriale pentru toți beneficiarii centrului.
 Co-trainer sesiune susținută cu părinții în colaborare cu echipa pluridisciplinară, Școala
Părinților.
 Trainer pentru o sesiune de tip ”Școala părinților” în luna septembrie cu tema”Importanța
temelor/modalități eficiente de abordare a sarcinilor școlare”.
 Colaborare cu educatorii în activități ludice, recreative, de educație informală și non-formală,
abilități practice (educație pentru sănătate, confecționare felicitări/mărțișoare).
 Activitatea de educație:
 Supraveghere, îndrumare și sprijin în pregătirea sarcinilor şcolare;
 Evaluare/reevaluare complexă beneficiari în echipă multidisciplinară;
 Monitorizarea situației școlare a beneficiarilor – vizite la școli împreună cu psihopedagogul;
 Ateliere de artă plastică, lucru manual şi alte activităţi creative – cu ocazia unor
evenimente/sărbători (Mărțișor, Paște, 1 Iunie);
 Completare/revizuire obiective/activități din planurile personalizate de intervenție pentru
fiecare beneficiar de la grupă;
 Activităţi de recreere și socializare - jocuri, petrecere timp liber, vizionare filme educaționale
etc. ;
 Participări la elaborarea și punerea în practică a programului zilnic al centrului (monitorizare
program de masă, abilități de autoîngrijire/autogospodărire);
 Activități specifice vacanțelor școlare – program de vacanță : teme, club de lectură, activități
de educație informală, jocuri educative - „Jocul cuvintelor”, ,,Bătălia navală,” Rummy, ,,Ghici
cine este”, ,,Globe Wizz”, ,,Pirații din Pacific”, puzzle, ghicitori;
 Coordonare și implicare alături de copii la decorarea centrului;
 Activități de educație informală tematice în colaborare cu echipa pluridisciplinară:
 15 Ianuarie – Ziua Națională a Culturii - recital de poezii de Mihai Eminescu, activitatea
tematică ,,Să îl cunoaștem pe Eminescu prin imagini”;
 24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române - vizionare de filme documentare, consolidare
de cunoștințe printr-un concurs cu premii;
 Februarie – activitatea tematică - Educație rutieră pentru cei mici - reguli de circulație pe
înțelesul copiilor prin joc de rol;
 Activitatea tematică - Corpul meu – lecții de anatomie pentru copii;
 8 Martie - Ziua Mamei - confecționare felicitări și mărțișoare;
 20 martie - Ziua Internațională a Fericirii – chestionare, jocuri și planșe despre
fericire/emoții;
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 27 martie - Ziua Mondială a Teatrului: activitate de educație non-formală, punerea în
scenă a unor piese de teatru de păpuși de către copii;
 4 mai – Ziua Inimii – realizarea unei planșe cu alimentele sănătoase pentru inimă și
simularea unei emisiuni TV care promovează un stil de viață sănătos;
 9 mai – Ziua Europei – activitatea tematică ,,Mândri că suntem europeni”, prezentare PPT
și joc interactiv cu premii despre capitalele din UE;
 15 mai - Ziua Familiei - realizarea de către copii a arborelui genealogic, discuții despre
importanța familiei ;
 Iulie - Curs Bune Maniere, curs despre igienă:
 Săptămâna Teatrului – punerea în scenă a unor piese de teatru, după opere cunoscute de
cei mici;
 18 August – Atenție la neatenție! – activitate pentru învățarea/reamintirea semnelor de
circulație și a comportamentului preventiv în trafic (vizionare de materiale multimedia,
planșe tematice de colorat, jocuri interactive, simularea unor situații reale);
 25 August – Copii au talent –concurenții au pregătit numere din domenii diverse (muzică
populară, dans oriental, desen, jonglerii, etc) sub îndrumarea educatorilor, fiind jurizați în
cadrul unui concurs cu premii;
 8 Septembrie Sfânta Maria, sărbătorirea onomasticii – petrecere pentru cei mici, cu
muzică, dulciuri și vizionare de filme;
 Octombrie – Ziua Mondială a Zămbetului – confecționare de propsuri cu zâmbete, desene
și discuții tematice;
 Activitatea tematică - Roata rezolvării conflictelor – conceptul de conflict, rezolvarea
conflictelor, evitarea acestora (discuții, completare de fișe);
 31 Octombrie – Carnaval de Halloween – măști, și costume improvizate,
 1 Decembrie - Ziua Națională – discuții despre semnificația zilei, fișe și desene tematice,
jocuri interactive – Reportaj despre țara mea ;
18 Decembrie – Serbarea de Crăciun – jocuri amuzante pentru cei mici, colinde,
întâmpinarea lui Moș Crăciun;
Indicatori:
 Număr copii beneficiari de serviciile CSZ – 58
 Număr copii noi admiși în Centrul Social de zi – 22
 Număr copii cu părinţi cărora li se acordă prestaţii sociale – 39
 Număr copii din familii monoparentale – 45
 Număr copii cu părinți plecați la muncă în străinătate – 3
 Număr copii care beneficiază de o măsură de protecție specială – 4
 Nici un copil, beneficiar de servicii CSZ nu a fost separat de familia sa
 Evaluare/reevaluare complexă beneficiari în echipă multidisciplinară - 77
 Număr planuri personalizate de intervenție pentru fiecare beneficiar – 43
 Număr de întâlniri de suport, educație parentală - 4
 Număr ședințe de consiliere individuală/suport părinți în echipă multidisciplinară– 88
 Program zilnic adaptat pentru copii funcție de orarul școlar/vacanțe școlare – 2
 Sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor – trimestrial
 Număr grupe de copii formate după vârstă/an școlar – 3
 Număr copii care beneficiază de recuperare a deficiențelor de dezvoltare /învățare – 14
 Număr de activități de educație informală – 17
 Număr activități de educație non-formală – 17
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Vizite la școli pentru monitorizarea evoluției beneficiarilor - 48
Nici un copil nu a abandonat școala
Număr voluntari atrași, cu angajament de voluntariat – 2
Număr de colaborări cu alte instituții/organizații etc – 6 (Direcția de Sănătate Publică,
Grupul Local de Tineret, Lic. artă ”Ștefan Luchian”, Organizația Ecotic, Colegiul Național
”A.T.Laurian”, Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu”, )
Apariții site web-rețea de socializare, acțiuni de promovare a activităților centrului
https://www.facebook.com/Centrul-social-de-zi-pt-copii-aflati-in-situatie-de-risc-social713836122001505/?fref=ts
Activități de strângere de fonduri/donații/sponsorizări (activități în aer liber, zile de
naștere, spațiu de joacă ”Mischa Kids”, sărbători de iarnă, etc)
Întâlniri echipă interdisciplinară în cadrul centrului – lunar
Nici o sesizare/reclamație de la beneficiarii și aparținătorii CSZ

VIII.Serviciile din cadrul Centrului Social de Urgenţă s-au desfăşurat în beneficiul
persoanelor fără adăpost, fiind acordate la nivel social, psihologic şi medical.
Serviciile psiho-socio-medicale au fost derulate în conformitate cu Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, Regulamentul de Ordine Interioară al
Centrului Social de Urgenţă, respectând cerinţele specifice ale proiectului, respectiv nevoile şi
problematica oamenilor străzii sau a persoanelor fără adăpost.
Grupul ţintă al Centrului Social de Urgenţă este reprezentat în principal de tineri, vârstnici sau
familii cu situaţie socio-economică precară, fără adăpost, care dorm pe stradă, în parcuri, gară, scări
de bloc, canale, clădiri aflate în construcţie etc., aflându-se într-o situaţie temporară de criză la nivel
personal, social şi relaţional.
Prin activitatea profesională desfăşurată în perioada 01 IANUARIE 2017 – 01 IANUARIE
2018 în Centrul Social de Urgenţă Botoşani echipa centrului a urmărit să sprijine persoanele fără
adăpost prin:
- cazare şi hrană în cadrul Centrului Social de Urgenţă Botoşani, diminuându-se riscul de
marginalizare şi excludere socială;
- asistenţă şi consiliere psihologică pentru depăşirea situaţiei de criză şi a schimbării atitudinii
deficitare a oamenilor străzii;
- obţinerea actului de identitate şi a vizei de flotant pe Centrul Social de Urgenţă Botoşani;
- asistenţă medicală şi consiliere pentru promovarea sănătăţii şi a educaţiei sanitare
individuale; ameliorarea gradului şi a stării de sănătate psiho-fizică;
- sprijin şi suport specializat pentru înscrierea asistaţilor centrului în evidenţele Agenţiei
Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Botoşani, pentru obţinerea unui loc de muncă, curs de
calificare/recalificare profesională;
- stimularea şi încurajarea gradului de angajare socială, a capacităţii de viaţă independentă în
comunitate;
- stimularea şi încurajarea reintegrării socio-familiale a asistaţilor centrului.
Ca urmare a implementării acţiunilor sociale mai sus menţionate, pe lângă faptul că aceste
categorii de persoane au beneficiat de adăpost şi hrană în cadrul Centrului Social de Urgenţă Botoşani,
aceştia şi-au îmbunătăţit abilităţile de autoprezentare socială, relaţionare şi comunicare reuşind cu
sprijinul personalului din cadrul centrului să urmeze un curs de calificare profesională si recalificare
profesionala, să fie înscrişi în evidenţele unui medic de familie şi nu în ultimul rând să se evidenţieze
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o creştere a respectului de sine şi a încrederii în propriile forţe a beneficiarilor prin modul de acţiune
independent şi autonom în soluţionarea problemelor personale.
În acest context redăm, conform tabelului de mai jos, datele şi rezultatele concrete
obţinute în perioada 01 IANUARIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2017 de echipa centrului:
ACTIVITĂŢI

Nr. crt.

Rezultate

Activităţi de asistenţă socială:
Evaluarea/reevaluarea situaţiei socio1
economice a persoanelor care au solicitat cazare
în CSU-Botoşani
Întocmirea fişei iniţiale de observaţie
individuală la nivel psiho-socio-medical

2

Numărul persoanelor consiliate
Efectuarea planului de intervenţie a
beneficiarului
Întocmirea contractului de servicii psihosocio-medicale al beneficiarului, respectiv act
adiţional
Întocmirea angajamentului individual al
beneficiarului

3
4
5
6

Aplicarea itemilor pentru întocmirea fişei
de evaluare periodică a beneficiarului

7

Aplicarea itemilor pentru realizarea
chestionarului de evaluare a gradului de
8
satisfacţie a beneficiarului
9
10

56
103
120
120
120
120
120

Întocmirea fişei de închidere a cazului

21

Întocmirea referatului de situaţie

25

Obţinerea actului de identitate cu viza
provizorie pe centrul social de urgenţă
Însoţirea beneficiarilor la diferite instituţii
12
locale
Număr persoane înscrise în evidenţa
13
A.J.O.F.M
11

14

120

Număr de activităţi recreative/socializare

Activităţi de asistenţă psihologică:
Evaluare/reevaluare psiho-socială a
1
persoanelor care au solicitat cazare în centru

Pag. 65 din 110

192
120
23
1

120

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

Întocmirea fişei de evaluare/reevaluare
psihologică a beneficiarilor
Relaţii cu publicul. Activităţi de orientare
3
şi suport psiho-social
Întocmirea fişei de consiliere psihologică
4
a beneficiarilor
Monitorizarea stării psihice a
5
beneficiarilor centrului
Activităţi de asistenţă medicală:
Întocmirea fişei de evaluare/reevaluare
1
medicală
Consultaţii medicale la medicul de
2
familie, eliberare adeverinţe medicale
Beneficiari înscrişi la medic de familie, în
3
urma desfăşurării activităţii profesionale
Reţete eliberate de medicul de familie, în
4
urma desfăşurării activităţii profesionale
Însoţirea beneficiarilor la unităţi
5
medicale de specialitate
Efectuare tratament injectabil şi
6
medicamentos la recomandarea medicului
specialist
Monitorizare din punct de vedere medical
7
al beneficiarilor
Consiliere pentru promovarea sănătăţii şi
8
a educaţiei sanitare
2

Nr. crt.

INDICATOR

38
permanent

82
120

120
176
12
56
64
56
120
120

Rezultate

1

Număr persoane cazate în Centrul Social de
Urgenţă Botoşani

56

2

Număr persoane cazate în Centrul Social de
Urgenţă Botoşani pe perioada sezonului rece

27

3

Număr persoane beneficiare de masă

4

Numărul locurilor de muncă/certificate de
(re)calificare profesională obţinute

22 pers/zi
2

5

Persoane reintegrate în familie

2

6

Numar persoane care au beneficiat de

56
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servicii sociale temporare in CSU(alte situatii)
Având în vedere condițiile atmosferice specifice sezonului rece și situația de risc cu care se
confruntă persoanele fără adăpost identificate cu sprijinul Poliției Locale Botoșani și care depășesc
capacitatea de cazare a Centrului Social de Urgență , s-a deschis un adăpost temporar de urgență în
incinta fostei Școli Generale nr. 3 Botoșani din str. Tudor Vladimirescu nr. 19, conform Protocolului
încheiat între Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani și Primaria Municipiului Botoșani, unde au
fost sprijinite cu adapost si hrana un număr de 89 persoane, respectiv :
- în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2017 – 42 persoane fără adăpost
- în perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2017 – 47 persoane fără adăpost
IX. Asistenţa medicală comunitară face parte din cadrul ansamblului de atribuţii şi
competenţe transferate de către Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice
locale prin care se urmăreşte realizarea responsabilităţilor Guvernului în planul strategiei din
domeniul sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare.
Personalul realizează activităţi de asistenţă medicală comunitară dintre care enumerăm pe cele
mai importante: identificarea problemelor medico – sociale ale comunităţii şi consiliere medicală şi
socială, promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale, educaţie pentru o viaţă şi un
mediu sănătos, mobilizarea populaţiei pentru participare la programele de vaccinări, controale
medicale profilactice, etc., asistenţă medicală la domiciliu, curativă şi de recuperare, în vederea
reinserţiei sociale, dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului
şi mamei, a bolnavului cronic a bolnavului mintal şi a bătrânului.
In anul 2017 ne-am confruntat cu o situație deosebită deoarece s-au depistat un numar de 76
cazuri suspecte de hepatita A (marea majoritate în zona Parcul Tineretului bl.135 și bl.140) din care
66 au fost confirmate şi spitalizate. Impreună cu autoritatea locală, Direcția de Sănătate Publică a
Județului Botoșani, S.C.Locativa S.A. și DSVSA Botoșani ne-am deplasat pentru identificarea,
consilierea şi monitorizarea acestor cazuri. S-a participat la ancheta epidemiologică, igienizare,
distribuirea cloraminei atât în şcoli cât şi în locuinţele persoanelor infectate.
În aplicarea prevederilor H.G. nr. 459 din 5 mai 2010 pentru aprobarea standardului de
cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din
unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală
comunitară, pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, precum şi pentru a se asigura un minimum de
calitate asistenţei medicale comunitare, s-a continuat identificarea persoanelor care necesită asistenţă
medicală comunitară, astfel încât să se asigure portofoliul minim de persoane asistate, după cum
urmează:
a) 500 de persoane asistate la un asistent medical comunitar;
b) 700 de persoane consiliate la un mediator sanitar rom.
Din rapoartele de vizită întocmite au rezultat pentru perioada raportată două aspecte
importante:
A. Cine au fost beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară
B. Care au fost activităţile desfăşurate, pe categorii de beneficiari.
A. În ceea ce priveşte beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară aceştia au fost
în număr de 2853 din care 1372 din colectivitatea de romi, persoane vulnerabile aflate în următoarele
situaţii:
Beneficiari (persoane vulnerabile aflate în
Total
Din care, în
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următoarele situaţii)

comunitatea
de romi
204
0
182
93
172
18

Nivel economic sub pragul sărăciei
239
Şomaj
3
Nivel educaţional scăzut
190
Diferite dizabilităţi
234
Boli cronice
710
Boli aflate în faze terminale care necesită
28
tratamente paleative
Graviditate
78
60
Lehuzie
40
30
Copii 0-1 an
82
45
Vârstă sub 16 ani
574
272
Vârsta a treia
325
39
Fac parte din familii monoparentale
162
158
Risc de excluziune socială
188
99
B. Analizând rapoartele de vizită întocmite de asistenţii medicali comunitari şi de către
mediatorii sanitari se constată pentru perioada raportată că au fost desfăşurate un set de activităţi
menite să conducă la realizarea obiectivelor generale ale asistenţei medicale comunitare respectiv,
implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia, definirea acestor
probleme, adaptarea programelor de intervenţie la nevoile comunităţii, asigurarea eficacităţii
acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor, activităţi care au putut fi grupate astfel:
Activitatea desfăşurată
Asistent
Mediator sanitar
medical
(pentrucomunitatea
comunitar de romi)
Identificarea familiilor cu risc medico-social, facilitare 32
17
comunicare cu medicul de familie sau cu asistentul
social
Determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei
627
27
cu risc
Consiliere planificare familială, avantajele înscrierii în 621
510
sistemul de sănătate şi avantajele igienei personale şi a
locuinţei în comunitatea de romi
Vizite la domiciliul lehuzelor, consiliere mama,
722
430
promovare alimentaţie la sân, alimentaţie corectă,
supraveghere activă a stării de sănătate a sugarului şi a
tratamentului recomandat, înscriere la medicul de
familie
Educaţie pentru o viaţă sănătoasă
255
241
Mobilizarea populaţiei, sprijin în campaniile de
189
175
imunizare şi efectuarea examenelor clinice la copii
Vizite la domiciliul persoanelor vârstnice sau cu boli
960
98
transmisibile sau cronice, urmărire efectuare tratament
Colaborare cu ONG-uri
0
4
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În concluzie, considerăm că au fost desfăşurate marea majoritate a activităţilor de
asistenţă medicală comunitară prevăzute în atingerea principalului obiectiv, acela de implicare a
autorităţilor locale în managementul asistenţei medicale, în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea
nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din comunitatea locală.

XIV. SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT
Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement are ca obiect de activitate administrarea şi
gestionarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Botoşani, constituite din:
construcţii, terenuri, săli de sport, baze sportive şi zone de agrement, cu dotările tehnico-edilitare
aferente.
Obiectul de activitate al Direcției se realizează prin:
- întreţinerea şi exploatarea bazelor sportive şi zonelor de agrement potrivit scopului în care
au fost edificate;
- întreținerea și exploatarea fântânilor arteziene;
- furnizarea către populaţie, cluburi şi asociaţii sportive, alte persoane juridice a serviciilor
publice de agrement, organizarea de competiţii sportive şi punerea la dispoziţie a bazelor
sportive, concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire şi comerţ
producătoare de venituri, organizarea de spectacole, închirierea bazelor sportive pentru
organizarea de evenimente;
- identificarea şi soluţionarea problemelor de utilitate publică, executarea la timp a lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii;
- prestarea de servicii edilitare (intervenţii, lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi,
lucrări de întreţinere semafoare, lucrări de amenajare, reparaţii şi întreţinere locuri de joacă
pentru copii, lucrări de reparații și întreținere mobilier urban, lucrări la înălţime);
- lucrări de servicii pe bază de comandă aprobată de ordonatorul principal de credite;
- gestionarea câinilor fără stăpân care circulă liber, fără însoţitor, în locuri publice, pe raza
municipiului Botoşani;
- activităţi de marketing;
- activităţi de închiriere a bunurilor din dotarea bazelor sportive şi de agrement şi de
echipamente sportive;
- servicii oferite de Parcul Regional de Agrement,Turistic și Sportiv Cornișa denumit în
continuare si P.R.A.T.S. Cornișa și anume:
- servicii agrement prin folosirea următoarelor obiective: patinoar, piscină
acoperită, tobogane cu apă, tenis de masă, biliard, piscină descoperită cu plajă
amenajată, tobogane cu apă, terenuri de joacă amenajate, terenuri de tenis și
terenuri de mini fotbal , lac agrement și râu de rafting, pistă de skateboard,
trasee pentru ciclism ,panou alpinism ,tubing ,etc.;
- servicii de tip spa, masaj, saună umedă, saună uscată, etc.;
- servicii sportive specifice;
- servicii de închiriere ale grădinii de vară dispusă în amfiteatru pentru
divertisment în aer liber, activități culturale și educative;
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servicii de concesionare ale amplasamentelor pentru alimentație publică și
funcțiuni conexe.
alte activităţi necesare realizării obiectului de activitate ori dispuse de Consiliul Local al
municipiului Botoșani.
-

-

În anul 2017, consilierii juridici din cadrul Compartimentului Juridic, secretariat, au întreprins
următoarele activităţi pentru atingerea obiectivelor propuse:
Reprezentarea intereselor direcţiei în instanţă:
a. Servitute – o acţiune finalizată:
i. O acţiune în stadiul procesual – fond – finalizată cu respingerea cererii ca
nefondată și câștigarea procesului.
b. Răspundere delictuală, chemare în garanție – două acțiuni:
i. – o acțiune finalizată și câștigată în stadiul procesual – fond – respingerea
cererii ca nefondată și o acțiune în stadiul procesual fond
c. Ordonanță de plată – o acțiune finalizată și câștigată în stadiul procesual – fond –
respingerea cererii ca inadmisibilă.
d. Litigii de muncă, Contestație decizie de sancționare – două acțiuni în stadiul procesual
fond;
În cadrul Biroului Achiziții publice, administrativ, s-au efectuat un numar de 631 de
achizitii publice din care: 614 din SEAP si 17 achizitii directe offline.
Activitatea Compartimentului investiții a constat în elaborarea urmatoarelor documentații:
- carte funciară obictiv Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” Botoșani teren și construcție;
- carte funciară obiectiv Sediu str.Codrului nr.16 teren și construcții;
- expertiza tehnica Af.,A1,A2 și audit energetic obiectiv Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa”
- proiectare “Recompartimentare sediu” str.Codrului nr.16.
SERVICIUL BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT
In anul 2017, în cadrul Compartimentului Administrare baze sportive s-au realizat
următoarele activități dupa specificul lor:
- închirierea de spații cu destinație alimentație publica, prestări servicii, activități de producție si
închirierea spațiilor cu destinație garaje auto;
- închirierea spațiului Asociației Fotbal Club cu destinație birouri;
- darea în folosință a terenurilor de fotbal cu scopul de antrenament la Asociația Fotbal Club, pentru
terenurile Victoria și Mecanex iar la Municipal pentru meciurile din campionat și cupă, în număr de
22 meciuri din Liga I pe Stadionul Municipal;
- darea în folosință a pistei de alergare pentru antrenament și concursuri specifice;
- darea în folosință a pistei de alergare cu titlu gratuit, dupa un program bine stabilit, pentru persoane
fizice;
- darea în folosință a terenurilor de sport și recreere situate în parcurile din Municipiu, întreținerea lor,
verificarea zilnică a terenurilor și îmbunătățirea periodică a accesoriilor de sport (tenis de masă,
baschet, aparate de gimnastică) .
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- întreținerea bazelor sportive, respectiv teren Municipal, Mecanex și Victoria prin lucrări specifice
(tuns gazon, udarea terenului, aerarea gazonului, însămânțare, fertilizarea lunară a gazonului și
refacerea acestuia dupa antrenamente).
Compartimentul agrement își desfășoară activitatea în Zona de agrement din parcul
M.Eminescu și la patinoarul amplasat pe esplanada Sălii Polivalente „Elisabeta Lipă”.
În perioada 14.04.2017 – 17.09.2017, în Zona de agrement din parcul M.Eminescu (teren joacă
+ bărci și hidrobiciclete) s-au realizat încasări în sumă de 283.202,25 lei, iar la patinoar au fost de
243.194,21 lei (01.01.2017 – 18.02.2017 și 24.11.2017 – 31.12.2017).
În luna mai 2017, au fost achiziționate și montate un tobogan gonflabil, o trambulină
profesională și un sistem audio, înlocuindu-le pe cele vechi, uzate.
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Compartimentul Administrare Sală Polivalentă îşi desfăşoară activitatea în Municipiul
Botoşani conform Hotărârii şi aprobării Consiliului Local Botoşani.
Sala Polivalentă dispune de terenuri de joc pentru practicarea unor sporturi cum ar fi: handbal,
fotbal, volei, baschet, tenis de masă şi câmp, biliard, badminton, arte marţiale, etc., având în dotare 10
mese de tenis, 4 mese de biliard, aparate şi aparatură pentru sălile de fitness (bărbaţi şi femei), saună,
vestiare, duşuri, grupuri sanitare, magazii, sală de conferinţe, etc., cu o capacitate de vizionare a
jocurilor în sală de 1635 locuri.
În această perioadă s-au desfăşurat diferite competiţii, concursuri, campionate, antrenamente,
spectacole, încheindu-se un număr de 27 contracte.
La Sala Polivalente „Elisabeta Lipă” s-au realizat în cursul anului 2017 următoarele încasări:
- teren joc
- 81.499,30 lei;
- tenis + biliard
- 36.609,69 lei;
- sala de forță(fitness) - 13.917,91 lei.
SERVICIUL INTERVENȚII EDILITARE
Compartimentul Prestări servicii edilitare a efectuat următoarele activități în cursul anului
2017:
-

s-au transportat lemne de foc la persoanele ce au primit ajutoare de la Asistenţa Socială;
s-au înlocuit drapelele uzate tricolore si U.E arborate pe drumurile publice.
s-au reparat și înlocuit scaune la mesele de șah din parcuri
s-au reparat și vopsit 110 buc jardiniere și 28 obiecte decorative conform adreselor primite.
s-au vopsit stâlpii de iluminat montați în parcul APM;
s-au executat lucrări de acoperire a pergolelor în Parcul M.Eminescu, conform adreselor
transmise și Dispoziţiilor Primarului
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-

s-au vopsit 90 bănci aflate pe pietonalul Unirii
s-au montat 3.200 ml gard protecţie spaţii verzi în asociaţii de proprietari;
s-au montat 65 bănci model nou in Parcul APM, Bulevard, s-au reparat şi s-au montat în alte
locații conform adreselor transmise de Primărie.
s-au montat porțile de fotbal din Parcul Tineretului.
s-au montat 75 coșuri model nou și 35 model vechi.
s-a dezafectat foișorul și băncile din curtea Spitalului de recuperare.
s-au reparat terenurile de sport din Parcul Sucevei, Parcul Mihai Eminescu, Parcul Tineretului,
Cartier ANL Bucovina.
s-au dezafectat construcţiile neautorizate – conform Dispoziţiilor Primarului.
s-a acţionat cu caracter permanent pentru întreţinerea şi buna funcţionare a celor 9 fântâni
arteziene.
s-a acţionat cu caracter permanent pentru întreţinerea şi buna funcţionare a celor 11 intersecții
și a instalaţiilor de semaforizare aferente.
s-au confecționat șipci bănci și s-a acţionat permanent pentru executarea reparaţiilor și
înlocuirea celor distruse la băncile şi coşurile de gunoi din municipiul Botoşani
s-a intervenit cu material şi forţă de muncă pentru buna organizare a următoarelor manifestări
organizate de Primărie sau în parteneriat cu Primăria:
1. Zilele “Mihai Eminescu”
2. Festivalul “Cântecului, jocului, portului şi meşteşugurilor”
3. Festivalul “ SeptemberFest 2017 Botoşani”
4. Festivalul “ Din străbuni, din Oameni buni”
5.Târgul Mărțișorului ediția a VII –a Botoșani
6. Ziua națională a produselor agroalimentare românești
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7. Orăşelul copiilor
8. Festivalul coral „O ce veste minunată” și Festivalul datinilor și obiceiurilor de Iarnă.

-

Lucrări executate de Compartimentul Semnalizare rutieră:
s-a vopsit o suprafaţă de 4109.09 mp de borduri din principalele intersecţii, scuaruri mediane,
refugii pentru pietoni;
s-au retrasat un număr de 221 locuri în staţiile de TAXI;
s-a personalizat prin inscripţionare pe asfalt fiecare loc de TAXI (221), 157 mp;
s-au retrasat un număr de 104 staţii de MAXI TAXI dintre care 52 staţii în alveolă şi 52 staţii
fără alveolă (336 mp)
s-au retrasat un număr de 2599 locuri parcări (2612 mp);
transport public Judeţean 16 locuri (56 mp).
s-a acţionat cu caracter permanent pentru verificarea şi întreţinerea indicatoarelor rutiere;
s-a acţionat de câte ori a fost cazul pentru întreţinerea semafoarelor pentru dirijarea circulaţiei
din intersecţii;

Biroul Administrare terenuri joacă, în decursul anului 2017, în urma adreselor transmise de
Direcţia Edilitare a Municipiului Botoşani, a sesizărilor primite şi a reviziilor efectuate, s-au executat
următoarele lucrări la echipamentele de joacă existente în cele 39 terenuri din cadrul Asociațiilor de
proprietari și a celor din terenul de joacă din Zona de recreere situată în str.Vârnav:
- repararea şi înlocuirea scăunelelor si lanturilor distruse ale leagănelor;
- repararea şi înlocuirea platformelor deteriorate ale toboganelor;
- repararera arcurilor la echipamentele „Figurine pe arc”;
- repararea şi înlocuirea treptelor defecte ale toboganelor;
- repararea şi reamenajarea gropilor de nisip;
- completarea cu sort 0÷4 mm şi 8÷16 mm;
- montarea de panouri de informare privind orarul de funcţionare şi regimul de utilizare a
locurilor de joacă;
- repararea şi înlocuirea gardului de împrejmuire a spaţiilor de joacă;
- montarea de „Complexe de joacă” şi preşuri de protecţie;
- repararea mobilierului urban existent în spaţiile de joacă;
- extinderea suprafeţei spaţiului de joacă;
- scoaterea din funcţiune a echipamentelor de joacă ce reprezentau pericol de accidentare;
În urma verificărilor periodice a echipamentelor de joacă, acestea au fost reparate, întreţinute,
curăţate sau inlocuite.
Din totalul de 39 de terenuri de joacă existente, pe 29 terenuri s-a intervenit pentru a se repara
echipamentele de joacă, mobilierul urban, gardul împrejmuitor şi completarea cu sort.
În terenul de joacă din Zona de recreere din str.Vârnav, s-au reparat/întreținut obiectele de
joacă si la cerintele cetatenilor s-a montat inca un leagan destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 1-3
ani(baby).
În spațiul destinat animalelor de companie aflat lângă terenul de joacă din Zona de recreere s-a
montat iluminat exterior la cerintele proprietarilor de animale.
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Totodată, s-au reparat/înlocuit suprafețele meselor de tenis și gardul împrejmuitor la cele 4
terenuri de baschet – tenis de masă situate în Parcul Mihai Eminescu, Parcul Tineretului, Parcul
Sucevei și ANL Bucovina.
S-au verifcat toate echipamentele de fitness amplasate in anumite zone ale orasului (Parc
Curcubeului, Scuar P-ta Viilor, ANL Bucovina, G. Enescu - teren joaca, Zona Recreere, Parc Sucevei,
Parc Tineretului, Parc Filatelie, Parc APM )
SERVICIUL PRNTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI
Activitatea de gestionare a câinilor comunitari de pe raza Municipiului Botoşani se desfăşoară
prin Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor comunitari din cadrul Serviciului Intervenţii
edilitare având în administrare un padoc destinat adăpostirii câinilor. Acest obiectiv are locaţia în str.
I.C.Brătianu, f.n. şi a funcţionează conform contractului „Servicii de gestionare a câini fără stăpân
de pe teritoriul Municipiului Botoşani” încheiat cu asocierea SC TRIOCONSTRUCT SRL- S.C.
Helmi-Vet SRL.
De la începutul anului și până în prezent s-a administrat zilnic hrană, apă şi asistenţă sanitarveterinară tuturor câinilor aflaţi în padoc.
În urma adreselor primite din partea cetăţenilor și a activității proprii s-au capturat un număr
de 800 câini de către firma de ecarisaj.
Toate sesizarile primite au fost solutionate.
Tot în această perioadă 750 câini au fost adoptaţi, 3 revendicați şi morţi din diferite cauze
107. Nu s-a eutanasiat administrativ nici un câine.
S-au întocmit fişe individuale pentru fiecare câine capturat.
S-a întocmit şi transmis trimestrial „Situaţia câinilor comunitari din padoc” către Direcția
Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor şi Prefectura Botoşani.
În această perioadă am colaborat bine cu asociaţiile de protecţie a animalelor.
De asemenea, am promovat din surse proprii, adopţia câinilor din padoc.
Am continuat colaborarea cu Asociaţiile PFOTCHENHOFFNUNG și PFOTENHILFEOHNE-GRENZEN E.V din Germania, de la care am primit hrană uscată granulată, cu titlu gratuit.
SERVICIUL AMENAJĂRI SPAȚII VERZI
În anul 2017, Serviciul Amenajări spații verzi a întreținut în totalitate spațiile verzi din
Municipiul Botoșani.
În urma adreselor primite de la Direcţia Edilitare, s-au efectuat următoarele lucrări:
 Tăieri arbori uscați sau periculoși (270 buc.) și toaletări de arbori în parcuri,
asociații și pe aliniamente stradale
 Cosit spații verzi
 Văruit arbori de pe aliniamente și parcuri
 Tuns gard viu, buxus și tufe ornamentale
 Udat pomi plantați 2012- 2017
 Reînsămânțări cu gazon
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Pregătit terenul și însamânțări cu gazon
Fertilizat gazon și arbori
Tratamente fitosanitare aplicate arborilor
Tăiat lăstari salcâm: Parc M. Eminescu, Bld M. Eminescu, str. I.C. Brătianu, str. T.
Vladimirescu, str. Bucovina, str. D. Vodă
 Udat gazon, flori anuale și arbuști, cu cisterna și la furtun
 Plivirea buruienilor și întreținerea rondurilor cu flori de pe C. Națională median și
spațiile adiacente, pastile intersecții, sensuri giratorii și parcuri
 Executat cuvete și mobilizat solul la puieții de arbori plantați în perioada 20132017
 Tutorat și legat puieți arbori
 Deszăpezit Stadion Municipal, Mecanex
 Îngropat/dezgropat trandafiri (4595 buc.) și crizanteme
 Curățat rigole
 Amplasare în teren și umplere cu pământ 92 jardiniere din lemn și 30 buc. obiecte
decorative pentru flori
 Completare cu pământ jardiniere existente (circa 300 buc)
 Amplasare în teren și umplere cu pământ a vaselor decorative din Parc APM și
Parc Primărie .
Cosirea spațiilor verzi s-a efectuat
în 2017 de la 1-8 ori pe toate suprafețele
gazonate/înierbate, respectiv 1.708.063 mp.
PARCUL REGIONAL DE AGREMENT,
TURISTIC ȘI SPORTIV „Cornișa”

Prin efectul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 113/12.07.2016 Direcţia
Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani are obligația de a administra în regim de gestiune
directă infrastructura edilitar - urbană a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv "
CORNIŞA " Botoşani . În cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani a fost creată
structura de administrare a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa prin
următoarele compartimente:
a) Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa ;
b) Serviciul Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa;
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c) Biroul Încasări P.R.A.T.S. Cornișa.
Activități ale compartimentelor specifice exclusiv P.R.A.T.S. Cornișa în baza atribuțiilor din
Regulamentul de organizare şi funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement:
 Propuneri privind modificări structurale și constructive ale unor obiective, amenajări și
dotări din cadrul P.R.A.T.S. Cornișa pentru asigurarea operării și a securității utilizatorilor.
 Propuneri de completare a investiției cu dotări, instalații și echipări obligatorii în respectarea
legalității în operare.
 Propuneri de completare a investiției cu dotări, instalații și echipări pentru eficientizarea și
simplificarea operării.
 Asigurarea unor dotări necesare pentru activități și servicii din cadrul P.R.A.T.S. Cornișa care
nu au fost acoperite prin proiectul inițial.
 Angajații Serviciului de Administrare, în limita competențelor, sub îndrumarea specialiștilor
antreprenorului și limitat de acordul șefului de serviciu la instruire practică pentru însușirea
unor tehnici de operare, întreținere și administrare ale: instalațiilor de încalzire, baloanelor
presostatice, instalații de apă rece, instalațiilor sanitare, instalațiilor AC, instalație de preparare
a gheții, echipamente de întreținere gheață, pregătirea pentru iarnă și goloirea unor instalații,
etc.
 Serviciului de Administrare a identificat în limita informațiilor disponibile, serviciile de
mentenență necesare operării și asigurării garanțiilor contractuale în baza discuțiilor cu
furnizorii echipamentelor, urmând ca aceste identificări să fie corelate și ajustate în baza
prevederilor Contractelor de lucrări, a cărtilor și specificațiilor tehnice după recepția
obiectivelor.
 Angajații Serviciului de Administrare au participat direct la:
- conceperea și montarea unui sistem de irigare cu aspersoare acționate automat pentru
udarea gazonului și ierbii în zone unde există surse de apă;
- întreținerea spațiilor verzi din interiorul P.R.A.T.S. Cornișa alături de Serviciul
amenajări spații verzi, abilitat să facă aceste operații.

XV. AUTORITĂŢI PUBLICE
Activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului a avut ca principale obiective
implementarea unei politici de personal care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în
administraţia publică locală şi respectiv, pregătirea şi instruirea personalului angajat , din punct de
vedere profesional, pe baza reglementărilor legale, în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea
potenţialului profesional al salariaţilor.
În anul 2017 , politica de resurse umane a avut ca obiective generale asigurarea resurselor
umane necesare funcționării , dezvoltarea si conservarea acestora, în condiții de eficiență, economie
și calitate .
Statul de funcții valabil pentru anul 2017 a fost aprobat prin HCL 298/2016,fără majorarea
numărului de posturi și fără modificarea structurii organizatorice.
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Numărul total de posturi aprobate pentru anul 2017 a rămas același , respectiv 290,
din care 230 pentru aparatul primarului şi 60 pentru Compartimentul Asistenţa medicală şi de
Medicină Dentară din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoşani
În anul 2017, în cadrul aparatului de specialitate al primarului numărul de posturi ocupate a
fost de 190 faţă de 230 de posturi aprobate în statul de funcţii.
În ceea ce priveşte Compartimentul Asistenţa Medicală şi de Medicină Dentară din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, numărul mediu de angajaţi a
fost de 57 faţă de 60 de posturi prevăzute în statul de funcţii.
La Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor, numărul angajaţi a
fost de 23, faţă de cele 29 posturi stabilite conform normativului de personal prevăzut de OUG
nr. 63 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Centru Național de Informare Turistică Botoșani are un numar de 4 angajati, conform
statului de functii aprobat, iar Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgență are un angajat,
respectiv seful de serviciu.
Asigurarea resurselor umane necesare s-a realizat prin activitati de recrutare si selectie.
In anul 2017 s-au organizat 14 concursuri de recrutare personal, după cum urmează :
- 3 concursuri pentru ocupare pe durată nedeterminată funcţii contractuale de execuţie;
- 8 concursuri pentru ocupare pe durată nedeterminată funcţii publice de execuţie vacante;
- 1 concursuri pentru ocupare pe durată determinată funcţii publice de execuţie vacante;
- 2 concursuri de ocupare pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante
serviciu contabilitate .
Pe parcursul anului și-au încetat activitatea un număr de 12 salariati și s-au angajat 9.
Dezvoltarea resurselor umane a avut în vedere aprecierea performantei și a potențialului
angajaților din instituție, determinarea nevoilor de formare și elaborarea unui program de
perfectionare .
Pe parcursul anului , a participat la seminarii, conferințe , cursuri si instruiri , un numar de
29 de salariati din cadrul aparatului de specialitate al primarului si Centrului Național de Informare si
Promovare Turistică.
Domeniile de interes pentru personalul instituţiei au fost achiziţiile publice, impozite si taxe
locale , management public, contributia autoritatilor locale la reducerea amprentei de carbon în
România, dezvoltarea turismului local , arhivare.
eficiența energetică, Cultura concurenței și
analiza mediului concurențial la nivel regional și național.
Forma de
Număr de participanţi
perfecţionare
Funcţii
Funcţii
Funcţii
Total funcţii
Total
publice
publice
contractuale participanţi
publice
de execuţie
de
conducere
Cursuri
7
2
9
1
10
Seminarii
4
0
4
4
8
Instruiri
0
2
2
0
2
Conferinte
6
2
8
1
9
Total
17
6
23
6
29
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Conservarea resurselor umane s-a realizat prin evaluarea și analiza posturilor de muncă, activități
legate de promovarea în carieră , administrarea disciplinei , propunerea si aprobarea unui sistemului
de remunerare , elaborarea unui program de sănătate și securitate în muncă.
În vederea respectării dreptului de promovare în carieră, în anul 2017 s-au organizat
doua sesiuni de examene de promovare pentru un număr de 17 funcționari publici de execuție si 2
persoane cu contract individual de muncă si s-au actualizat un număr de 30 fişe de post.
În baza reglementarilor legale în vigoare, în cadrul instituţiei noastre s-a continuat
implementarea Sistemul de Control Managerial Intern prin procedurarea unor noi activităţi,
revizuirea/actualizarea unor proceduri.
La sfârşitul anului 2017, sistemul de control intern managerial din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, este parţial conform cu standardele cuprinse în Codul Controlul Intern
Managerial, până la această dată fiind elaborate 6 proceduri de sistem, 6 proceduri de control
intern managerial si 206 proceduri operationale.
Ca urmare a intrării în vigoare de la data de 01 iulie a Legii- cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin HCL nr.167/31.07.2017 , cu
modificările ulterioare s-au aprobat salariile de bază pentru funcțiile publice și cu contract
individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de
interes local și s-au emis dispozitiile de reîncadare pentru salariați.
În ceea ce priveșțe institutiile de cultură subordonate Consiliului Local , în prima parte a
anului 2017 s-a organizat concursul de proiecte de management pentru Teatrul pentru Copii și
Tineret „Vasilache” Botoșani, respectiv analiza proiectului de management depus de managerul
Teatrului „ Mihai Eminescu” Botoșani pentru mandatul 2017 – 2020 si s-au încheiat contractele
de management .
În luna noiembrie, Serviciul Resurse Umane a organizat evaluarea finală a managerului
Filarmonicii de Stat Botoșani si la începutul anului 2018 se va organiza procedura de analiza a noului
proiect de management .

XVI. EVIDENŢA POPULAŢIEI
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei (SPCLEP) Botoşani,
instituţie fără statut juridic propriu, subordonată Consiliului Local Botoşani a fost înfiinţată şi
organizată conform OG 84/2001 completată prin Legea 372/2002.
Conform statului nominal de personal prezintă:
- Total funcţii publice: 22 din care 2 funţii publica de conducere.
- Total funcţii contractuale de execuţie: 7.
Serviciul este structurat pe 2 entităţi
Compartiment Stare Civilă cu 6 salariaţi din care 5 cu studii superioare.
Biroul Evidenţa Persoanelor cu 16 salariaţi din care 9 cu studii superioare. Acest birou a inclus
si patru din lucrătorii vechii structuri subordonate MAI care au fost detaşaţi.
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Ca urmare a activităţii desfăşurate de cele 2 entităţi ale serviciului vă putem informa despre
următorii indicatori şi următoarele situaţii statistice.
Perioada 01.01.2017-15.12.2017
A. Pe linie de stare civilă
1. Au fost înregistrate 2759 acte de naştere şi eliberate în baza lor certificate de naştere. Ulterior
au fost întocmite 1431 dosare de alocaţie şi au fost completate din oficiu şi la cerere 1468
livrete de familie;
2. Au fost înregistrate 760 acte de căsătorie, fiind eliberate în baza lor certificate de căsătorie şi
livrete de familie;
3. Au fost înregistrate 1468 acte de deces, fiind eliberate pe baza lor adeverinţe de înhumare şi
certificate de deces;
4. Au fost întocmite 5173 comunicări de menţiuni pentru înscrierea în registrele de stare civilă,
ca efect a întocmirii actelor de stare civilă de la punctele 1, 2, 3. Din acestea 3860 au fost
înscrise în registrele de stare civilă din arhiva proprie;
5. Certificate de stare civilă eliberate la cerere: 9021, în locul celor distruse, pierdute, deteriorate.
Ponderea o deţin certificatele de naştere, aproximativ 6000;
6. Au fost instrumentate 396 transcrieri de certificate de stare civilă întocmite în străinătate;
7. S-au primit cereri şi au fost întocmite 760 Anexa 23/24, ca act premergător dezbaterii
succesorale;
8. Au fost instrumentate 26 dosare divorţ administrativ şi au fost finalizate cu acordarea
divorţului 22 dosare;
9. Acţiuni în instanţă:
- 51 dosare executor;
- 34 dosare modificări acte de stare civilă;
- 31 dosare completare acte de stare civilă;
- 28 dosare anulare acte de stare civilă;
- 61 dosare înregistrare tardivă a naşterii;
- 34 dosare alte acţiuni;
10. Au fost instrumentate, primite, verificate, soluţionate, 41 de dosare de rectificare acte de stare
civilă;
11. Au fost instrumentate 28 dosare schimbare de nume;
12. Au fost înregistrate şi înscrise pe marginea actelor de stare civilă 3460 menţiuni diverse
primite de la alte servicii de stare civilă şi instantă, privind căsătoria, decesul, divorţul , etc.;
13. Au fost soluţionate 94 dosare cu aprobarea D.E.P.A.B.D. privind schimbări nume/ prenume
intervenite în străinătate şi divorţuri ale cetăţenilor români;
14. Au fost soluţionate peste 3500 cereri ale cetăţenilor, privind acte şi fapte de stare civilă:
eliberări de adeverinţe, eliberări de anexa 9, verificări de înscrisuri, eliberări de copii după
înscrisuri de stare civilă;
15. La solicitarea instanţelor, poliţiei, parchetului, birourilor notariale, executori judecătoreşti,
lichidatori judiciari, structuri ale ANAF si ale direcţiilor deconcentrate, au fost efectuate peste
3000 verificări în actele de stare civilă şi s-au eliberat înscrisuri;
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16. S-a asigurat securitatea şi buna păstrare a registrelor de stare civilă şi înscrisurilor ce au stat la
baza întocmirii lor din arhiva proprie;
17. S-au făcut lunar controale la maternitate şi în centrele de plasament pentru depistarea
persoanelor ce nu au naşterea declarată şi nu au certificate de naştere.
B. Pe linie de evidenţă a persoanelor
Activitatea de evidenţă a persoanelor cea mai cunoscută este cea de eliberare a actelor de
identitate: carte de identitate, carte de identitate provizorie cât şi acordarea vizei de reşedinţă.
Conex acestor activităţi principale sunt cele privind verificarea identităţii persoanelor ce se
prezintă la ghişeu, consilierea lor şi verificarea situaţiei lor de stare civilă cât şi verificările care se fac
la cererea instituţiilor indreptăţite: instanţe, poliţie, parchet, etc., cât şi a persoanelor fizice, cu
respectarea dispoziţiilor privind Legea 677/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Cărţi de identitate: 18.610;
Cărţi provizorii de identitate: 1104;
Vize de reşedinţă: 1960;
Acţiuni cu staţia mobilă:
- la penitenciar: 26;
- alte acţiuni(spitale, centre de bătrani) : 14
- persoane fizice : 52
- Verificări şi comunicări de date de identificare la cererea instituţiilor îndreptăţite ( instanţe,
parchet, executori, ANAF, D.J.P.C.A.S., etc.): 2110;
- Verificări la cererea D.I.T.L. Botoşani: 1460;
- Verificări la cererea altor persoane juridice şi la cererea persoanelor fizice: 2680;
Consiliere pe linie de evidenţă a persoanelor şi audienţe pe probleme de servici, la solicitarea a
peste 1500 persoane;
Acţiuni de control pe linie de evidenţă în colaborare cu structurile de la SPCEPJ şi structurile
de poliţie: 14;
Actualizări baze de date: 71260.

Pentru eficientizarea activităţlor şi o bună deservire a populaţiei şi ca urmare a controalelor
efectuate de structura de specialitate a SPCJEP cât şi de şeful serviciului în timpul programului de
lucru s-au luat o serie de măsuri cum ar fi cunoaşterea legislaţiei de specialitate, s-a rămas când a fost
cazul peste orele de program, s-au verificat în mod încrucişat lucrările repartizate fiecărui salariat, s-a
solicitat asistenţă din partea colegilor de la structura judeţeană şi de la structura informatică a
consiliului local .....
De menţionat că problemele care au împietat activitatea serviciului în afara factorului uman
(petentul) trebuie menţionat în primul rând modul defectuos în care au funcţionat bazele de date, de
foarte multe ori, pe care nu le-am putut accesa şi face actualizări în timp cat mai scurt pentru a da
producţie cărţilor de identitate sau pentru verificări solicitate de alte entităţi. Deasemenea,
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răspunsurile tardive ale entităţilor subordonate MAI de la nivelul rural cat şi cele primite de la
serivicul de paşapoarte.

XVII. RELATIA CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI
1.Activitatea de solutionare a petitiilor (SIG,GAM).
-numar petitii inregistrate in perioada 01.01.2017-08.12.2017 – 423;
-raspuns petitii inregistrate in perioada 01.01.2017-08.12.2017 -419;
-in lucru – 4.
Toate aceste solicitari ale cetatenilor au necesitat deplasarea in teren, in fiecare zi, si au fost
solutionate cu promptitudine si in termenele prevazute de legislatia in vigoare si regulamentul intern.
Au fost dispuse masuri conducerii asociatiilor de proprietari in vederea remedierii aspectelor
semnalate de catre petenti in conformitate cu legislatia in vigoare.
2. Adunarea generala ordinara/ extraordinara a asociatiei de proprietari :
Participat la medierea conflictului dintre conducerea asociatiei si proprietari, cu privire la
obligativitatea pe care o are conducerea asociatiei de a organiza Adunarea generala ordinara a
proprietarilor potrivit Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari si HG nr.1588/2007 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007.
In urma discutiilor a rezultat convocarea Adunarii generale extraordinare pentru anul 2017 a
membrilor asociatiei de proprietari nr.:
- asociatia de proprietari nr.29,50,46 (SGI); ultima adunare generala a avut loc in anul 2011;
- asociatia de proprietari nr.23,16 (GAM)- ultima adunare generala a avut loc in anul 2011;
- asociatia de proprietari nr.3,54,10 (GAM)- ultima adunare generala a avut loc in anul 2013;
- asociatia de proprietari nr.37,45,28 (GAM)- ultima adunare generala a avut loc in anul 2015;
3. Situatia centralizatoare privind procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu
energie termica. (SIG,GAM).
1.Dispozitie primar nr.1268/13.09.2017 privind procedura de acordare a ajutoarelor pt.
incalzirea locuintei cu energie termica in sezonul rece 2017–2018 –beneficiarii ajutorului pt.
incalzirea locuintei cu energie termica in numar de 1471.
2.Urmare solicitarii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale - Agentia Nationale pentru Plati si
Inspectie Sociala,nr.8080/30.08.2017,prin care se solicita date privind titularii de ajutoare pentru
incalzirea locuintei aferente perioadei 01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, prin completarea sheetului stare civila si situatia scolara, au fost verificate un numar de 1986 cereri.
3.Conform anexei nr.1 la Dispozitia nr.1268/2017, au fost verificate asociatiile de proprietari
nr.47 si 68, in vederea legalitatii acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica.
4. Exercitat si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local
sau dispozitii ale primarului:
1.Dispozitia nr.227/2017 privind constituirea grupului de lucru in vederea elaborarii
Programului de masuri avand ca obiect implementarea Programului operational pentru colectarea
separata a deseurilor in amestec si reciclabile si cresterea gradului de incasare a taxei de salubrizare/
lunar (GAM).
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La intalnire au participat reprezentantii SC Urban Serv SA, Politia Locala, DIT, administrator public,
serviciul edilitare, compartiment coordonare control asociatii proprietari
2.Dispozitia nr.723/2017 privind constituirea unei comisii de stabilire a prejudiciului creat prin
decontarea unor lucrari de salubrizare neexecutate sau executate in afara graficelor de lucrari (SGI).
3.Dispozitia nr.1492/2017 privind constituirea unei comisii de inventariere a mijloacelor fixe
si obiecte de inventar aflate in spatiile PMB,acelor date cu folosinta la terti (SGI).
4.Dispozitia nr.1373/2017 privind constituirea unei comisii concurs organizat 07-09 noiembrie
2017(GAM).
5. Dispozitia nr.1260 /2017 privind constituirea unei comisii concurs promovare clasa
organizat 25.09.2017(SGI).
6. Dispozitia nr.27882/2016 curs de specializare Prim ajutor si sora voluntara de Cruce Rosie Romania/ perioada decembrie 2016-ianuarie 2017(GAM).
5.Alte activitati:
1.Sprijinit si indrumat asociatiile de proprietari in realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin in
conformitate cu prevederile legale in vigoare (GAM) :
-adresa nr.2844/2017: notificat asociatiile de proprietari asupra cadrului legal privind colectarea
separata/valorificarea deseurilor;
-adresa nr.1048/2017: notificat asociatiile de proprietari asupra HCL nr. 264/22.11.2016 privind
aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 75% din
majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre
persoanele fizice;
-adresa nr.2821/2017: solicitat conducerii asociatiilor de proprietari copii xerox dupa listele de
cheltuieli, in vederea indentificarii cazurilor de nedeclarare sau declarare eronata a numarului de
persoane la plata taxei de salubritate;
-adresa nr.2912/2017:adresa SC Locativa SA Botosani – comunicare persoane care au locuinte
inchiriate prin SC Locativa SA Botosani din fondul ANL;
-adrese catre DIT prin care am transmis copii xerox liste primite de la asociatiile de proprietari;
-adresa nr. 10616/2017 notificat asociatiile de proprietari asupra art.493 alin.41 si art.494 alin.12 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;.
-adresa nr.11443/28.07.2017notificat asociatiile de proprietari asupra prevederilor HCL nr.355/2011
Norme de gospodarire, infrumusetare a ordinii si disciplinei in municipiul Botosani; Ordinului
nr.1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea „Regulamentului privind prevenirea si
gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si /sau alunecari de teren’’;Legii
nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
-adresa nr. 10615/2017 comunicat Lege pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007.
2.Initiere, elaborare, intocmire:dispozitii, referate, rapoarte, situatii diverse, HCL, etc.:
-Elaborat proiect hotarare pentru (SGI).
- reparatii starzi;spatii verzi; salubrizare;
- regulament privind organizarea circulatiei rutiere;
-HCL nr.194/31.08.2017 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice, a
locurilor in care se va presta munca nerenumerata in folosul comunitatii si procedura
de ducere la indeplinire a sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii.
-Elaborat documentatia in domeniul SSM (GAM) :
Planul de instruire in domeniul SSM
Planul de prevenire si protectie in domeniul SSM
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Instructiunile proprii in domeniul SSM
Factorii de risc profesionali in domeniul SSM
Accidentele de munca si bolile profesionale in cadrul Primariei municipiului Botosani
Primul Ajutor in caz de accidentare in cadrul Primariei municipiului Botosani
Sistemul de management al SSM in cadrul Primariei municipiului Botosani
Evaluarea riscurilor si selectionarea echipamentului individual de protectie in cadrul
Primariei municipiului Botosani
3. Intalniri diverse:
1.Organizarea unor sedinte de mediere a conflictelor aparute intre proprietari si conducerea asociatiei
(GAM).
2. Participat la sedintele operative (GAM. SIG. ).
3 .Participat si intocmit minuta intalnirii din 07.02.2017 (GAM), participanti: SC Urban Serv SA,
Primaria municipiului Botosani. Tematica intalniri a constat in analiza stadiului colectarii separate si a
valorificarii deseurilor, solutii eficiente de aplicare pentru preintampina/evita sanctionarea
operatorului/APL, informatii privind gradul de acoperire a serviciului de salubritate, existenta
infrastructurii de colectare separata si de valorificare a deseurilor, precum si optimizarea tarifului de
salubritate.
4. Participat in perioada 20-24 februarie 2017 la intalnirea cu presedintii asociatiilor de proprietari,
avand ca scop analiza stadiului colectarii separate si a valorificarii deseurilor, solutii eficiente de
aplicare pentru a preintimpina/evita sanctionarea operatorului/APL, informatii privind gradul de
acoperire a serviciului de salubritate, existenta infrastructurii de colectare separata si de valorificare a
deseurilor, precum si optimizarea tarifului de salubritate(GAM). La aceste intalniri, participand 99,7%
din numarul total de asociatii de proprietari. Participanti: preseditii asociatiilor de proprietari,
Primaria municipiului Botosani, SC Urban Serv SA Botosani.
5. Intalnire cu reprezentantii Nova Apa Serv si reprezentantii asociatiilor de proprietari nr.29,32 si 59
privind alocarea de fonduri pentru reparatii urgente. (GAM).
6. Intalnire cu reprezentantii SC Modern Calor SA si reprezentantii asociatiilor de proprietari
(GAM.SIG). Scopul intalnirii a fost procedura de acordare a ajutoarelor de incalzire , modalitatea de
completare a cererilor, documentele justificative obligatorii, cuantumul veniturilor persoanelor singure
si familiilor, aspecte particulare ridicate de reprezentantii asociatiilor de proprietari.
6.Obiective/ programul de management CCCAP
1.Organizat si asigurat verificarea financiar-contabila si gestionara asupra activitatii
asociatiilor de proprietari (GAM).
In anul 2017 control dispus de Inspectoratul De Politie Judetean Botosani si Serviciul De Investigare a
Criminalitatii Economice:
DP7135/P/2015 Asociatia de proprietari nr. 38/ perioada verificata 2011-2015.
DP 407/P/2017 Asociatia de proprietari nr. 13/ perioada verificata 2016-2017.
Efectuat verificarea la sediul asociatiilor de proprietari a modului cum s-a respectat cadrul legal
privind colectarea separata/ valorificarea deseurilor. Au fost verificate un numar de 34 asociatii de
proprietari15,76,58,32,63,16,21,33,11,34,39,24,40,43,49,50,54,26,69,74,57,13,22,23,25,27,
30,31,51,17,18,29,52,14
Realizat un numar de 27 controale tematice(GAM.).
2.Intocmit un numar de 60 dispozitii privind continutul activitatii, conditiile de prestare a
muncii nerenumerate in folosul comunitatii si informarea institutiilor abilitate (SGI).
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3.Instrumentat dosar nr. 2825/40/2015; dosar nr.148/40/2016; dosar nr.1791/40/2015; dosar
nr.477/40/216; dosar nr.1692/40/2016; dosar nr.991/40/2016; dosar nr. 753/40/2016; dosar nr.
51/40/2017 (SGI).
4. Acordat asistenta juridica compartimentelor din cadrul Direcţiei Edilitare (SGI).
5.Reactualizat evidenta asociatiilor infiintate potrivit reglementarilor in vigoare precum si ale
asociatiilor de locatari care nu au fost transformate in asociatii de proprietari : (SGI).
-sunt inregistrate un numar de 72 asociatii de proprietari
6.Inventarierea surselor colective de apa destinata consumului uman, de pe raza municipiului
Botosani. (SIG.)
7.Informare viceprimar privind conditiile legale pentru initierea si elaborarea unui regulament
care sa reglementeze emiterea autorizatiilor si orarul de functionare a unitatilor de alimentatie
publica(SIG.)
8.Punct de vedere privind inlocuirea subcontractului SC Total Invest Grup SRL cu SC Conrec
SA(SIG.)
9.Participat la elaborarea Procedurii PO nr.206(SIG.).
10.Participat lunar la sedintele de instruire organizate de SVSU
24.02/31.03/28.04/26.05/30.06/28.07/25.08/29.09/27.10/24.11(GAM).
11.Colaborat impreuna cu Serviciul Management Proiecte la Programul Operational Capital
Uman – GAL:
-la completarea chestionarelor, in numar de 709, adresate proprietarilor din cadrul asociatiilor de
proprietari nr.: 70,48,66,42,44,44bis,55,65,53,61,45,46,63,60,38(GAM);
-participat la intalnirile organizate de Serviciul Management Proiecte cu reprezentantii asociatiilor de
proprietari precum si alti specialisti cu activitate relevanta in domeniul proiectului(GAM.SIG.DM).
12.Acordarea informatiilor solicitate atat telephonic cat si direct la sediul serviciului catre
conducerile asociatiilor de proprietari sau catre cetateni cu privire la: modul de repartizare a chelt. cu
agent termic; utilizarea veniturilor realizate de asociatie din activitati economice sau alte activitaticv.chirii; modul de calcul al penalitatilor aplicate la cotele de intretinere restante; etapele necesare
efectuari reparatiilor(GAM. SIG.).
13.Organizat arhiva privind acordarea ajutaorelor de incalzire pentru perioada 20142015.(GAM. SIG.).
14.Organizat intalniri, monitorizat si notificat proprietarii si conducerea asociatiei nr.26,
urmare deflagratiei din data de 15.09.2017 produsa la imobilul situat in str. Primaverii nr.18.(GAM.
SIG.).

XVIII. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICĂ
ERVICII COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICĂ
A. ILUMINAT PUBLIC
In anul 2017 au fost desfăşurate următoarele principale activităţi:
 Verificarea în teren a tuturor sesizarilor primite de la cetățeni;
 Înregistrarea şi urmărirea rezolvării favorabile a situaţiilor neconforme din sistemul de
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iluminat public, în colaborare cu operatorul de iluminat public și distribuitorul de energie electrică;
 S-a coordonat aprinderea și stingerea iluminatului public în funcție de coordonatele
geografice ale municipiului.
 S-a urmarit montarea și demontarea instalaţiilor de la iluminatul ornamental-festiv,
inventarierea şi depozitarea materialelor la magazine;
 S-au urmarit si verificat toate lucrările executate de operatorul de iluminat SC Flash
Lighting Services SA Bucureşti în baza unei proceduri noi de lucru.
 Urmărirea permanentă a încadrării în fila de buget pe anul 2017 a cheltuielilor repartizate
atât la facturarea energiei electrice cât şi a lucrărilor de mentenanţă executate de prestatorii de servicii.
Lunar au fost confirmate şi înregistrate facturile privind consumul de energie electrică pentru iluminat
public;
 Elaborarea Studiului de fundamentare, Caietului de sarcini și a modelului de contract de
concesiune a serviciului de iluminat public în vederea demarării procedurii de achiziție de către Biroul
Achiziții;
 Emiterea comenzilor de lucru la DSPSA privind toaletarea copacilor în jurul stâlpilor de
iluminat stradal cât şi în zona liniilor electrice de alimentare a iluminatului.
 Inventarierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aflate din gestiunea Primariei si la
terti, conform Dispozitiei data de Primarului Municipiului Botosani;
 Colaborarea cu biroul achiziţii privind achiziţionarea de diverse materiale (pentru alimentarea
cu energie electrică instalaţii ornamental, pentru montarea instalaţiilor ornamentale vechi)
 Achiziționarea materialelor necesare și recondiționarea a 12 figurine Crăciun și punerea
acestora în operă.
 In anul 2017 au fost înregistrate un număr de 106 petitii şi adrese:din care 82 deranjamente
în sistemul de iluminat public. La toate cele 82 deranjamente din sistemul de iluminat public s-a
intervenit în timp util dar timpul de rezolvare a fost diferit functie de gravitatea deranjamentului .
S-a procedat la inspectarea SIP în fiecare săptămână (marți noaptea) împreună cu operatorul de
iluminat și atunci când a fost cazul și cu echipa distribuitorului de energie intervenind in vederea
restabilirii funcționării iluminatului.
 In anul 2017 a fost înregistrat un consum de 3.258 Mwh, în valoare de 1.785.384 lei.

B. TERMOFICAREA CENTRALIZATĂ BOTOȘĂNEANĂ
S.C. Modern Calor S.A. este operatorul sistemului de alimentare centralizată cu energie
termică din municipiul Botoşani în baza Contractului de delegare a gestiunii nr 13256/12.07.2010,
atribuit prin H.C.L. nr. 153/05.07.2010
Obiectul de activitate al societăţii este producerea energiei electrice şi termice în cogenerare
(producere simultană utilizând acelaşi combustibil), producerea energiei termice în instalaţii specifice
altfel decât în cogenerare, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, comercializarea
energiei electrice produse în cogenerare.
Activităţile operatorului Modern Calor se desfăşoară în următoarele categorii de instalaţii:
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1. În sursa CET - producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, precum
şi producerea energiei termice în cazane de abur si apă fierbinte

2. În reţeaua de transport apă fierbinte - transportul energiei termice de la sursa CET la cele 37
puncte termice de distribuţie şi la 37 de modulele termice aparţinând instituţiilor bugetare şi
agenţilor economici racordaţi direct în reţea –21,22 km traseu conducte.
3. Prin reţelele de distribuţie a energiei termice - distribuţia energiei termice – 64,97 km traseu de
conducte care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum utilizatorii finali
arondaţi la cele 37 de puncte termice.

-

-

Serviciile prestate de către S.C. Modern Calor S.A.în anul 2017 au fost:
furnizarea energiei electrice
furnizarea energiei termice
Energia electrică produsă este livrată:
consumatorior finali racordaţi direct din instalaţiile proprii ale societăţii, în baza contractelor
de furnizare;
Sistemului Energetic Naţional pe Piata Zilei Urmatoare prin intermediul OPCOM S.A.;
furnizorior de energie prin Piata Centralizata Contracte Bilaterale;
instalaţiilor proprii ale sursei CET, pentru consumul tehnologic;

Energia termică este livrată:
a) din reteaua de transport apa fierbinte catre:
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- 26 instutii publice alimentate din reteaua de transport apa fierbinte, in perioada 2011 – 2016, 6
gradinite, 7 scoli, 5 licee si camine, 3 spitale, 5 cladiri apartinand autoritatilor nationale si locale
(stadion, parcul de agrement Cornisa, agentia pentru protectia mediului)
10 agenţi economici (Eon, Carrefour, Belrom, Formens, Elsaco Electronic, Electroalfa
International, Uvertura Mall, Solenyy Company)
b) din retelele de distributie ale agentului termic pentru incalzire si apa calda catre:
- 11002 apartamente beneficiare de incalzire si/sau apa calda situate in 37 ansambluri de locuinte
- 17 imobile individuale (populatie)
- 7 unitati de invatamant
- 7 institutii publice coordonate de Consiliul Judetean
-76 agenti economici.
În anul 2017 S.C. Modern Calor a livrat consumatorilor 50.672 MWh, energie electrică şi
67.604 Gcal, energie termica.
Veniturile totale obţinute au fost de 42.278 mii lei.
Costurile înregistrate în anul 2015 au fost de 39.490 mii lei.
De menţionat faptul că ponderea cheltuielilor cu materiile prime, materiale si servicii aferente
activităţii de exploatare reprezintă 69,26% din totalul costurilor înregistrate.
Exerciţiul financiar aferent anului 2017 a fost încheiat de către S.C. Modern Calor cu un profit
net în valoare de 2.387 mii lei, fiind asigurat un echilibru financiar prin acoperirea tuturor cheltuielilor
din surse proprii rezultate în urma încasării contravalorii energiei electrice şi termice livrate, fără a fi
necesară contractarea unor împrumuturi pentru activitatea curentă sau pentru investiţii.
Rezultatele financiare obtinute au fost s-au datorat bunei gestionari a resurselor materiale si a
exploatarii in conditii de siguranta a instalatiilor montate ca urmare a modernizarii realizate prin
proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
cofinanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 –
Axa Prioritară 3.
Si in continuare proiectul investitional finalizat in 2015 produce efectele privind cresterea
eficientei energetice a sursei de la valori sub 79% inainte de a fi realizata la peste 87% dupa finalizare.
Prezentam in continuare evolutia eficientei energetice a surse CET inainte, estimata a fi
realizata dupa implementarea proiectului si dupa modernizarea sursei.
Fig.1. Evolutie eficienta energetica a sursei CET
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Prin reducerea semnificativa a pierderilor de energie termica, urmare a modernizarii integrale a
retelei de transport si in proportie de 92% a retelelor de distributie, practic s-a redus consumul de
combustibil si implicit cantitatile de emisii de poluanti in atmosfera, fapt datorat si montarii in sursa a
instalatiilor de ardere care respecta cele mai noi tehnologii. Cazanele de apa fierbinte sunt dotate cu
instalatii de ardere cu emisii reduse de oxizi de azot, care au contribuit la reducerea cu 55% a acestui
tip de poluant, fata de situatia anterioara realizarii proiectului.
Utilizarea in ultimii ani a gazelor naturale drept combustibil a contribuit la reducerea
semnificativa emisiilor anuale de bioxid de carbon avand de asemeni un impact pozitiv asupra
mediului, municipiul Botosani beneficiind de un aer curat, cu efecte pozitive asupra sanatatii
pupulatiei.
Prezentam in continuare evolutia emisiilor de poluanti Oxizi de azot (NOx), oxizi de Sulf (SO2),
pulberi
Valori fara
proiect
Specificatie

Emisii de NOx
Emisii de SO2

t/an
340
597

Valori
estimate
dupa
implementare
proiect
t/an
168
0

Valori
realizate
in anul
2015

Valori
realizate in
anul
2016

Valori
realizate in
anul
2017

t/an
41.5
0

t/an
39.3
0

t/an
42.3
0
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Emisii de pulberi

25.4

0

0

0.

0

Fig.2. Evolutia emisiilor anuale de Bioxid de carbon (CO2) inainte si dupa modernizare

Ca urmare a eforturilor investiţionale în modernizarea sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică a municipiului Botoşani în perioada 2007 – 2015, creşterea
performanţelor sistemului s-a concretizat în reducerea preţului local de facturare a energiei termice de
la 491,23 lei/Gcal cu TVA în 2010, la 360,98 lei/Gcal cu TVA în februarie 2017.
Principala preocupare a Primăriei Municipiului Botoşani împreună cu operatorul Modern
Calor este asigurarea confortului termic populaţiei şi celorlalţi beneficiari ai serviciilor SACET,
precum şi atragerea de noi clienţi astfel încât sistemul centralizat să fie utilizat în concordanţă cu
performanţele energetice pentru care afost realizat.
Dupa finalizarea modernizarii sursei si retelei de transport apa fierbinte prin efortul financiar
al operatorului Modern Calor, dar si al municipalitatii a fost realizata incepand cu anul 2011
racordarea la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a celor 36 de beneficiari, datorita
crearii premizelor asigurarii confortului termic in conditii economice avantajoase. Practic prin
aducerea la sistemul de alimentare centralizata a acestor beneficiari a fost realizata si o extindere a
retelei de transport apa fierbinte cu aproximetiv 4 km de traseu.
Astfel, daca inainte de inceperea modernizarii SACET ponderea livrarilor de energie termica
din reteaua de transport apa fierbinte era 0,9% din totalul livrarilor anuale, aceasta a crescut in anul
2011 la 2,99% odata cu cresterea optiunilor de bransare la SACET, ajungand in anul 2017 la 17,68%.
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Fig.2 Evolutie livrari energie termica consumatorilor racordati la R.T.

Livrari anuale energie termica din Reteaua
de Transport [Gcal]
2010
2011
2016
2017
739
2111
10737
11955
Pentru că orice municipalitate trebuie să gândească și să acționeze în perspectivă, este in curs
de finalizare documentatia pentru extinderea finanțării din fonduri europene (prin Programul
Operational Infrastructura Mare), pentru finalizarea modernizării sistemului
de alimentare
centralizata cu energie termică din municipiul Botoșani. IN POIM 2014-2020 UAT municipiul BT
este nomnalizat pentru
Noua aplicație de finanțare europeană in valoare de aprox 7 mil.Euro va include, printre altele:
-

-

reabilitarea ultimelor 7 rețele de distributie a energiei termice din ansambluri de locuințe
rămase nemodernizate ( ZIB, IUPS, Condacia, Textil, Armonia), însumând 1300 de
apartamente
extinderea retelei de transport a energiei termice in vederea racordarii de noi consumatori;
reabilitarea sistemelor de pompare ale agentului termic din puncte termice;
reabilitarea si modernizarea sistemului de pompare a agentului termic in reteaua de transport
apa fierbinte;
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-

implementarea sistemului de achizitie si transmitere date, supraveghere si actionare la distanta
a instalatiilor din SACET.

C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL
S.C. ELTRANS S.A. Botosani, cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala, nr.2, este inregistrata
la Registrul Comertului sub numarul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, si are ca obiect de
activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori pe baza de tramvaie, cod CAEN
4931.
Transportul local de calatori cu tramvaiele se efectueaza in baza contractului de delegarea a
gestiunii nr.4682/04.03.2010,a transportului public de personae prin curse regulate.
Forma juridica de organizare este de societate pe actiuni.Capitalul este integral de stat,
SC ELTRANS SA desfasoara un serviciu de utilitate publica-transport local de calatori cu
tramvaiul.
Capitalul social este detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate de
actionar unic.
In cursul anului 2017, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru anumite
categorii de persoane, incasand de la Primaria Municipiului Botosani, pe baza deconturilor lunare,
contravaloarea serviciilor prestate, pentru pensionari, elevi, veterani, revolutionari, persoane cu
handicap.
ELTRANS isi desfasoara activitatea in municipiul Botosani pe cele doua linii de tramvai ( 101
si 102) , avand zilnic la strada in circulatie un numar de 12 tramvaie, de luni pana vineri si 9 tramvaie
in zilele de sambata si duminica. Parcul disponibil este de 31 tramvaie Tatra tip T4D, din care 11
modernizate, cu un consum redus de energie cu pana la 35%, achizitionate in 2011 de la Dresda Germania.
Mentenanta acestor tramvaie este asigurata de personal calificat din cadrul societatii, si nu
impune probleme deosebite , deoarece se gasesc piesele necesare , cu mentiunea ca majoritatea
componentelor electrice si electronice se importa, nefiind fabricate in Romania.
Ceea ce este important in cazul tramvaielor detinute, este o rata a defectiunilor foarte mare si o
uzura fizica rapida, anormala si accentuate a principalelor componente, avand drept cauze: tipul caii
de rulare si a retelei de contact ( rigide ), starea actuala a acestora, parametrii electrici existenti in
anumite tronsoane ale retelei de contact si a tronsoanelor de alimentare, etc.
Societatea detine in concesiune de la Consiliul local 15,8 Km cale simpla cu reteau aferenta,
pentru care plateste 4.297 lei lunar. Anual, redeventa este actualizata functie de evolutia indicelui
preturilor de consum, inregistrat pentru anul precedent, comunicat de INS.
Prin studiile şi strategiile realizate la nivelul Municipiului Botoşani privind planul de mobilitate
urbană durabilă se impune păstrarea tramvaiului ca mijloc de transport pe cele două artere principale,
Calea Naţională şi Primăverii, completat cu autobuze pe celelalte artere de circulaţie.
Ca obiective generale, cuprinse şi în planul de administrare, sunt:
- asigurarea unui program de circulaţie (grafic) regulat şi ritmic;
- asigurarea unui climat plăcut şi civilizat în mijloacele de transport;
- respectarea angajamentelor din contractul de delegare a gestiunii;
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- fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiţii;’
Obiectivele specifice activităţii sunt îndeplinite şi respectate cu rigurozitate.
Menţinerea, modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea transportului public electric de
persoane impune efectuarea ritmică şi constantă de investiţii în elementele componente ale sistemului
de transport.
INFORMARE PRIVIND STAREA TEHNICA A INFRASTRUCTURII SI
SUPRASTRUCTURII S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI
Transportul public local de călători efectuat de către S.C. ELTRANS – S.A. Botoşani este caracterizat
de câteva elemente specifice:
este serviciu de utilitate socială;
se află într-un raport permanent cu autorităţile de administraţie locală;
se desfăşoară în mod continuu pe baza unui grafic de circulaţie;
acoperă în totalitate zonele cele mai aglomerate, respectiv străzile Calea Naţională şi
Primăverii.
Satisfacera cerintei de transport public de personae, cu mijloace cu tractiune electrica,
pe cele doua trasee existente in municipiul Botosani, se face prin folosirea zilnica a unui
numar de 11 tramvaie, de luni pana vineri, si 9 tramvaie in zilele de sambata si duminica.
Societatea dispune in momentul de fata de un numar de 31 de tramvaie, tip T4D, din care
11 modernizate, cu consum redus de energie, achizitonate in anul 2011 de la Dresda Germania. Mentenanta acestor tramvaie nu impune probleme deosebite, deoarece se gasesc
piesele necesare; trebuie facuta mentiunea ca la tramvaiele modernizate, toate componentele
electrice si electronice se importa, nefiind fabricate sau asimilate in Romania.
RETEAUA DE CONTACT
Reteaua de contact este de tip rigid, cu firul de cupru prins direct pe ancore (
traversee). Aceasta este alimentata din Statia de Tractiune Urbana (STU) prin cable injectate in cele 5
tronsoane ale retelei.
CALEA DE RULARE
Din totalul de 15,8 Km cale simplă de tramvai cât are în exploatare S.C. ELTRANS S.A.
BOTOŞANI, 11.6 km sunt aferenti tronsonului A si 4,2 km tonsonului B.
DEPOUL DE TRAMVAIE
In cadrul depoului se gasesc liniile de manevra si de garare, precum si cladirile
aferente procesului de intretinere-reparatii.
SINTEZA ACTIVITATII DE EXPLOATARE PENTRU ANUL 2017
Călătorii realizate tramvaie

9.625 mii calatorii

Kilometrii parcurşi în exploatare 730 mii km
Pag. 93 din 110

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

Parc tramvaie

31 buc

Nr trasee

2 buc

Lungimea traseelor

11,6 km – traseu A ( 101)
4,2 km – traseu B (102 )

La data de 31.12.2017, societatea inregistreaza profit si nu are datorii la bugetul statului, la bugetul
local si la furnizori.

D. SERVICIUL DE SALUBRIZARE
1.Salubrizare urbana:
 Activitatea de maturat si deszapezire cai de acces:
 Primăria Municipiului Botoşani execută lucrări de salubrizare a străzilor, cu operatorul SC
URBAN SERV SA Botoşani, societate specializată pentru aceste lucrări conform contractului
încheiat.
 Lucrarile de maturat si intretinerea cailor de acces rutier si pietonal se execută atât mecanizat
cât şi manual, zilnic, pe o suprafaţă de aprox.1.874.250 mp conform graficului de salubrizare.
Controlul lucrarilor de maturat se executa zilnic, materializandu-se prin incheierea de
procese verbale .
 Lucrările de deszăpezire s-au desfasurat conform” Programului de deszăpezire pentru iarna
2016 – 2017” si au constat în operaţii de curăţat zapada şi gheaţă şi împrăştiat material
antiderapant.
 Situaţia financiară la sfârşitul anului 2017 comparativ cu anul 2016 :
Anul 2016
Anul 2017
Buget alocat [lei]
6.880.000
7.980.000
Valoare facturi [ lei]
7.306.526
6.630.017
 Activitatea de igienizare pârâuri din municipiul Botosani
 Salubrizarea pârâurilor în anul 2017 s-a executat cu SC ”TRIOCONSTRUCT” SRL Botoşani
in baza contractului incheiat ;
 S-au executat lucrări de igienizare pe o suprafaţă totală de 64.800 mp .
 Situaţia financiară la sfârşitul anului 2017 comparativ cu anul 2016 :
Anul 2016
Anul 2017
Buget alocat [lei]
60.000
60.000
Valoare facturi [ lei]
44.165
51.443
.
 Activitatea de dezinsecţie spaţii verzi, parcuri şi scuaruri
 Dezinsecţia s-a efectuat in parcuri, in zona Pietonalului Unirii si in zona de picnic in suprafata de 19,8
ha.
 Situaţia financiară la sfârşitul anului 2017 comparativ cu anul 2016:
Anul 2016
Anul 2016
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Buget alocat [lei]
Valoare facturi [ lei]
Suprafata [ha]

60.000
59.400
19,8

60.000
51.836
19,8



Activitatea de Colectare, Transport, Depozitare şi Neutralizare Deşeuri
Municipale
 S-au efectuat controale şi receptii zilnice a activităţii de ridicare a gunoiului menajer de la
platformele de precolectare existente, urmărindu-se respectarea graficelor de colectare şi starea de
curăţenie a punctelor de gunoi;
 S-au urmărit şi monitorizat posibile locaţii de depozite necontrolate de deşeuri altele
decat cele menajere , care au fost igenizate şi aduse la stadiul iniţial;
 S-au primit un numar de 422 petitii: dintre care 75 de la cetăţeni –asociaţii de proprietari si
347 de la institutii, la care au fost redactate raspunsuri;
 Situatia cantitatii de gunoi menajer si a cheltuielior efectuate pentru serviciul prestat in
anul 2017 comparativ cu anul 2016 este urmatoarea:

2016
Nr.
crt.

Luna
calendaristica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Cantitatea
colectată
(tone)
1.580,20
1.722,12
1.958,60
1.871,22
1.420,38
1.653,28
1.729,50
1.957,25
1.960,10
1.946,80
1.790,82
1.568,56
21.158,83

2017
Valoare
( lei)

329.945,76
359.578,66
408.955,68
390.710,74
296.575,34
345.204,86
361.119,60
408.673,80
583.419,84
579.461,12
537.246,00
470.568,00
5.071.459,40
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Cantitatea
colectată
(tone)
1.358,66
1.366,81
2.024,35
1.741,29
1.563,26
1.529,52
1.711,24
1.876,87
1.706,84
1.624,05
1541,54
18.044,43

Valoare
( lei)
533.545,78
536.746,29
796.139,40
683.804,59
613.892,20
600.642,50
509.093,90
558.368,83
507.784,90
483.154,88
458.608,15
6.281.781,41
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Cantitati de gunoi

Valoare facturi
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2. Spatii verzi si dotari urbane:
 Întocmirea de documentaţii ( referat necesitate, notă de estimare şi caiet de
sarcini) pentru achiziţionarea de produse şi servicii :
 Furnizare și plantare răsad flori anuale și crizanteme produse la ghivece de diferite
dimensiuni
- Suma angajată 129.574 lei cu TVA inclus;
- S-au furnizat si plantat: 57270 buc. răsad simplu flori anuale, 3100 răsad tufă flori anuale și
300 tufe crizantemă;
 Furnizare serviciu scoatere sistem radicular la 83 cioate, furnizare si plantarea a 95 buc
puieți arbori ornamentali de talie mare cu coroana formată și 66 puieți tufe ornamentale;
- Valoarea contractului: 76220 lei cu TVA;
- S-au executat completări de goluri în plantațiile existente de pe B-dul M. Eminescu, G.
Enescu, str. Bucovina, scuar Pedagogic, parc Primărie, etc.
 Achiziția de materiale necesare amenajării și întreținerii spațiilor verzi
-Materiale achiziționate în valoare totală de 13820 lei cu TVA au fost: samanță gazon, pamant
vegetal pentru flori și fertiliazator gazon și arbori
 Verificarea stării fitosanitare și a diferitelor situații de pericol semnalate de cetățeni sau
constatate de responsabilii de activitate la un număr de 340 arbori din care 218 arbori au
fost avizați de către comisie de avizare a tăierilor de arbori situați pe domeniul public și
privat al municipiului.
 Urmărirea, monitorizarea și verificarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a operațiilor de
tăiere/toaletare arbori și întreținere curentă a spațiilor verzi de pe domeniul public, executate de
către Direcția Servicii Publice Sport și Agrement.
 Au fost doborâți un număr de 270 arbori aprobați în perioada 2016-2017, Iar lemnul
rezultat din tăieri a fost predat beneficiarilor de ajutor încălzire.
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 Operația de toaletare a arborilor pentru întreținerea curentă sau ornamentală s-a executat la
un număr de peste 650 de arbori din perimetrul asociațiilor de proprietari, aproximativ
600 arbori și 850 buc. tufe ornamentale situate în parcuri și aliniamente stradale.
 Întreținerea curentă a spațiilor verzi ( cosit, prășit, plivit, udat, tuns gard viu, fertilizat,
etc.) s-a efectuat pe suprafațe gazonate și înierbate în sumă totală de 256.100 mp,
plantații de flori și trandafiri în suprafață totală de 4.500 mp, gard viu 6.700 mp și 1850
buc.tufe ornamentale.
 Dotări urbane
 Achiziţionarea de panouri de gard bordurate și stâlpi metalici pentru confecționarea de
gărduț cu înălțimea de 0.6 metri ( 7000 ml) și gard cu înălțimea de 2 metri ( 300 ml)
- Valoare contract de 100.131 lei cu TVA
 Achiziția a 110 buc. jardiniere și ghivece din beton alb vibrat
-Valoare contract de 22.324 lei cu TVA.
 Achiziția de echipamente de joaca pentru copii în vederea dotării unor terenuri de joacă
existente pe domeniul public al municipiului Botoșani
Valoare contractată: 107.239 lei cu TVA
- Au fost achiziționate echipamente simple de natura obiectelor de inventar: leagane,
tobogane, balansoare, figurine pe arc, etc.
 Rezolvarea adreselor si petitiilor
 In urma verificarilor in teren a petitiilor primite de la cetateni au fost transmise spre rezolvare
către DSPSA, printr-un număr de 41 adrese ce cuprind 403 comenzi de lucru privind diferite
activităţi: toaletări/ tăieri arbori, montare/ demontare/ reparare mobilier urban,
reparare/redotare terenuri de joacă, lucrări întreținere spații verzi, etc.,
 S-au primit un număr de 334 petitii primite si rezolvate.

E. LOCUINȚE
Investițiile făcute de Primăria Municipiului Botoșani în anul 2017 în domeniul locuințelor au
fost următoarele:
 S-a încheiat contractul de servicii nr. 14369/ 20.06.2017 “Proiectare utilități Ansamblul
urban „ Şoseaua laşului" Botoşani - locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii si
asistenta tehnica din partea proiectantului in perioada de execuţie a lucrărilor” cu SC
Nord Proiect SA Botoșani.
 Pentru obiectivul de investiții ”Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu cartier Anl
Cișmea, Botoșani”, este în execuție contractul de lucrări nr. 7130/14.03.2016 încheiat cu SC
Victor Construct SRL Botoșani. În cadrul Contractului menţionat lucrările de execuţie s-au
desfăşurat corelat cu graficul fizic, conform documentaţiei de ofertare. Avand in vedere ca
sursele de finanţare pentru acest obiectiv sunt constituite din fonduri în completarea bugetului
local, iar aceste fonduri se primesc in decursul mai multor ani calendaristici, a fost necesar
încheiarea unui Act adițional care prelungește durata de execuție a contractului până la data de
31.12.2017 – 556,96 mii lei. Stadiul realizării obiectivului de investiții este de 53 %.
 Proiectare utilitati locuinte Ansamblu locuinţe Soseaua Iasului – 99,96 mii lei.
 Documentatie tehnica executie utilitati ”Locuinte sociale cartier ANL Cismea – C-tin
Iordachescu” – 19,04 mii lei.
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Documentatie tehnica (expertiza tehnica, audit energetic, DALI,) reabilitare termica in vederea
cresterii eficientei energetice a blocurilor de locuinte
- str. Stefan Luchian nr. 14
- str. Col. Tomoroveanu nr. 17
- str. Tudor Vladimirecu nr. 11 sc. A,B
- str. Primaverii nr. 10 sc. A
- str. Savenilor nr. 42 sc. D,E,F,G
În domeniul social au fost consiliate un număr de aproximativ 398 de familii pentru a depune
actele necesare luării în evidenţă, cât şi a celor care erau deja în evidenţă.
În perioada iunie 2016 – decembrie 2017 s-au efectuat şi includeri în contractele de închiriere
în situaţiile în care titularii au solicitat pentru membri ai familiilor care nu aveau unde locui (fraţi,
surori, părinţi, nepoţi, etc.).
In perioada iunie 2016 – decembrie 2017 au fost repartizate un număr de 36 locuinţe, la care
se adaugă gestionarea fondului locativ deja existent, camere cămine nefamilişti, etc.

S.C. LOCATIVA S.A. - Administrator fond locativ
I. Domeniul principal de activitate al SC Locativa SA Botoşani îl constituie închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau proprietate a Municipiului Botoşani, aflate în
administrarea societăţii.
Astfel, SC Locativa SA deţine în patrimoniul propriu, administrează şi închiriază un număr de
57 spaţii cu destinaţie de spaţiu comercial de pe raza municipiului Botoşani şi 21 spaţii cu destinaţia
locuinţă.
De asemenea, societatea administrează şi închiriază locuinţe şi spaţii cu destinaţia alta decât
cea de locuiţă proprietate a Municipiului Botoşani, preluate în baza Contractului de delegare a
gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea
de locuinţă, aflate în proprietatea Municipiului Botoşani, încheiat în anul 2017 pentru o perioadă de
opt ani, cu drept de prelungire.
În baza contractului de delegare a gestiunii, SC Locativa SA a administrat şi închiriat:
a) 1591 spaţii cu destinaţia de locuinţă, din care 683 locuinţe ANL, 532 locuinţe sociale situate
în căminele Condacia, Arca şi Parcul Tineretului și în cartierul Cişmea, 12 locuinţe de necesitate și 24
locuinţe de serviciu.
b) 64 spaţii cu destinaţia alta decât cea de locuinţă (spaţii comerciale)
c) 4 spaţii cu alte destinaţii
Datorită restanţelor mari înregistrate de către chiriaşi - la chirie și furnizorii de utilităţi, în
cursul anului au fost efectuate 12 evacuări din locuinţe,conform unor hotărâri judecătoreşti definitive
şi irevocabile.
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În conformitate cu HCL 414/2005, SC Locativa SA a preluat în gestiune infrastructura
Incubatorului de Afaceri Botoşani. Această activitate este organizată sub forma unui serviciu distinct
în cadrul societăţii.
Incubatorul de Afaceri Botoşani este structurat pe două centre: unul Administrativ şi unul de
Microproducţie, situate în locaţii diferite, ambele funcţionând în clădiri moderne, dispunând de
utilităţi şi dotări la standarde europene.
a) Centrul Administrativ corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN, este
destinat firmelor care doresc să închirieze un spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor administrative, de
promovare şi/sau relaţii cu clienţii. Centrul administrativ are o suprafaţă construită de 871,39 mp şi
dispune de 39 de birouri pentru firmele incubate, cu suprafeţe variind între 18,28 mp şi 36,44 mp
pentru firme incubate, un birou pentru personalul incubatorului, 5 birouri ocupate de personalul
Primăriei Mun. Botoşani, 3 birouri ocupate de Consiliul Judeţean - evidenţa populaţiei și o sală de
conferinţe. In cursul anului 2017 un număr de 8 firme au renunţat la spaţiile ocupate, iar un număr de
11 societăţi au fost admise a funcţiona în cadrul Incubatorului de Afaceri, gradul mediu de ocupare
fiind de 80%.
b) Centrul de Microproducţie corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN, este
destinat activităţii de producţie a firmelor incubate. Centrul de microproducţie are o suprafaţă
construită de 4.188,92 mp şi dispune de 20 de spaţii de producţie cu suprafeţe variind între 250 şi 270
mp – ocupate în totalitate, biblioteca pentru IMM-uri, sală de conferinţe, atelier mecanic.
II. Un alt domeniu în care SC LOCATIVA SA îşi desfăşoară activitatea este cel al lucrărilor de
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
În principal, activitatea de construcţii se axează pe următoarele tipuri de lucrări:
- executarea de reparaţii la clădirile aflate în patrimoniul sau în administrarea SC Locativa SA
- executarea de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru terţi.
- executarea de mici lucrări către populaţie (curăţare coşuri fum, reparaţii instalaţii sanitare şi
electrice, etc.)
Din sumele alocate necesare pentru intervenţii majore asupra imobilelor proprietatea
Municipiului Botoşani, în anul 2017, s-au executat lucrari în valoare totală de 538.077 lei.
Suma a fost utilizată pentru efectuarea de lucrări de reabilitare a imobilelor din Piata 1
Decembrie nr.16, Piata 1 Decembrie nr.14, str. 1 Decembrie nr.41, str. 1 Decembrie nr.37, str. 1
Decembrie nr.48, str.1 Decembrie 55, str.Savenilor nr.18, str. 1 Decembrie nr.56, str. Savenilor nr.14,
str. 1 Decembrie nr.79, str. 1 Decembrie nr.53, str. 1 Decembrie nr.22, str. 1 Decembrie nr.67, au fost
breabilitate instalațiile din subsol și grupurile sanitare din imobilul P.Tineretului nr.14 și au fost
realizate branșamente apă-canal pe: str. I.Pillat nr.24, str. Dragos Voda nr.24 și str. 1 Decembrie 85C.
De asemenea la capitolul investitii au fost alocați 56.710 lei pentru elaborarea diverselor faze
de proiectare pentru urmatoarele imobile : Piata 1 Decembrie nr.8, str. 1 Decembrie nr.8A, str. 1
Decembrie nr.26, str. 1 Decembrie nr.34, str. str. Savenilor nr.12, str. Dragos Voda nr.9, str. Vornic
Boldur nr.2, str. 1 Decembrie nr.67.
Accentul principal în prioritizarea obiectivelor de investiţii finanţate, a fost pus pe strategia de
finalizare a lucrărilor începute anterior şi intervenţie asupra faţadelor la patru clădiri din centrul istoric
al Municipiului Botoşani.
Un alt punct de importanţă în selectarea spre finanţare a obiectivelor de investitii finanţate din
buget local îl constituie numărul direct de beneficiari ai unor lucrări de reabilitare şi preocuparea
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municipalităţii, prin societăţile de profil pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a chiriaşilor in
special in Parcul Tineretului nr.14 la primul tronson – igienizarea si modernizarea grupurilor sanitare.
Au fost finalizate si predate la locatari încă doua locuinţe.
Au fost alocate sume pentru modernizarea punctului termic de la Incubatorului de Afaceri,
astfel încât agentii economici si personalul Primăriei Botoşani să-şi desfăşoare activitatea în condiţii
normale de lucru.
Din fondurile proprii ale SC Locativa SA, au fost asigurate lucrări de intervenţii, reparaţii şi
întreţinere a fondului locativ în anul 2017, în valoare 41.412 de lei.
Lucrările au fost efectuate prin sectorul propriu de construcţii al societăţii.
Managementul societăţii a îndeplinit obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite prin
Hotărârile Consiliului de Administraţie, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

XIX. RELAŢIA CU CONSILIUL LOCAL
Consiliul Local al municipiului Boşani, ca autoritate deliberativă a desfăşurat în anul
2017 o amplă activitate ce se reflectă în numărul mare de întruniri în şedinţe ordinare, extraordinare şi
de îndată convocate de primarul municipiului și la care au participat activ aleşii locali.
Astfel, în cele 33 de şedinţe ale Consiliului Local, deliberativul a aprobat un număr de
334 de hotărâri, din care 264 au fost inițiate de Primarul municipiului. Acestea au fost supuse
controlului de legalitate exercitat de către Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani, fiind puse în
aplicare conform prevederilor legale în vigoare.
Ținem să enumerăm aici câteva din cele mai importante Hotărâri luate de Consiliul Local al
Municipiului Botoșani în anul 2017:
 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
de Iluminat Public din Municipiul Botoşani
 Hotărâre privind înființarea la nivelul municipiului Botoșani a Autorității Urbane –
organism intermediar de nivel II al POR 2014 – 2020
 Hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 21 - 23 aprilie 2017 a manifestărilor
dedicate sărbătoririi „Sfântului M.Mc.Gheorghe”- Patronul Spiritual al municipiului
Botoşani, cât şi a Zilelor municipiului.
 Hotărâre privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire
si dezvoltare pe anul 2017 de către S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru
proiectul" Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu"
 Hotărâre privind acordul de principiu în vederea restructurării/refinanțării serviciului
datoriei publice locale a Municipiului Botoșani
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Hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 268/ 22.11.2016 privind aprobarea
numărului de burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul
Botoşani pentru anul şcolar 2016 – 2017
Hotărâre privind demararea procedurilor pentru alinierea Contractului de delegare a
serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie (pe șine) în
municipiul Botoșani, la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.
Hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare şi Înfrăţire între Municipiul
Botoşani, Judeţul Botoşani din România şi Municipiul Bălți din Republica Moldova.
Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în Municipiul
Botoșani
Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare
de maxim 85.399.860,47 lei.



Hotărâre privind aprobarea proiectului „Un nou început - GAL Botoșani - Sprijin
pentru realizarea unei Strategii de dezvoltare locală durabilă” (POCU O.S. 5.1.) și a
cheltuielilor legate de proiect



Hotărâre privind privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub
forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere datorate bugetului local al
Municipiului Botoșani de către persoanele fizice.
Hotărâre privind aprobarea proiectului și a parteneriatului pentru obiectivul:
“Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii
„Sfântul Gheorghe”
Hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului
Botosani pentru perioada 2014-2023 (SIDU)
Hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor cu rezultate excepționale la
Campionatele Mondiale și Europene de juniori I – canotaj
Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Botoşani, prin Consiliul Local
Botoșani, în calitate de asociat – membru fondator, la Constituirea Asociației pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului “Țara de Sus” Botoșani
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în
municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă,
către S.C.Eltrans S.A.,a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si
procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii
de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate
neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al
municipiului.
Hotărâre privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate în
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2017 –
2018 , din bugetul local al municipiului











Pag. 101 din 110

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro





Hotărâre pentru asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivele de investitii
propuse a fi finanțate în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală,
subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor si orașelor”.
Hotărâre privind aprobarea valorii Premiului ”Nicolae Iorga” pentru anul 2017

Hotărârile Consiliului Local au avut în vedere buna gestionare a bugetului local, realizarea
investiţiilor propuse, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor publice, inventarierea domeniului
public şi privat al municipiului, planul de dezvoltare urbană, precum şi stabilirea unor măsuri cu
caracter normativ pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei municipiului Botoşani.
În perioada 23.06.2016 – 31.12.2017 au fost respinse în ședințele de Consiliu Local, un număr de
7 proiecte de hotărâre, respectiv:











Proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii serviciilor unui expert independent pentru
procedurile de selectie prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanta corporative a intreprinderilor publice (24.08.2016)
Proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului local nr. 283/16.12.2016 privind
constituirea comisiei de evaluare finala a managementului/solutionare a contestatiilor la
Filarmonica de Stat Botosani (20.12.2016)
Proiect de hotarare privind inventarierea in domeniul public a unor bunuri generate prin
Proiectul Parcul de Agrement, Turistic si Sportiv “Cornisa” (31.01.2017)
Proiectul de hotarare privind masuri de administrare a unor bunuri aferente obiectivului Parc
regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa” (31.05.2017)
Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. Independentei nr. 5 H” si
aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului in suprafata de 30,00 mp in
vederea realizarii obiectivului “reamenajare spatii comerciale, schimbare destinatie din birouri
in locuinte, etajare imobil P+2E si concesionare 30,00 mp teren pentru parcare”(31.07.2017)
Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei unui monument de la Asociatia fostilor detinuti
politici (29.11.2017)
Proiect de hotarare pentru atribuirea unor terenuri din proprietatea municipiului Botosani in
proprietatea persoanelor beneficiare a Legii nr. 341/2004, care au dobandit titlul de “Luptător
pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător remarcat prin fapte
deosebite/Luptător reținut/Luptător ranit”(29.11.2017).
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XX. RELAŢIA CU CETĂŢENII
AUDIENŢE
În perioada iunie 2016 – decembrie 2017 Primarul municipiului Botoşani a ţinut un număr de
15 audienţe, numărul persoanelor înscrise fiind de 226, iar persoane neînscrise 125, problematica
audienţelor fiind cazuri deosebite în domeniul spaţiului locativ, patrimoniu, urbanism, fond funciar,
etc.
LEGEA 544/2001 PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII PUBLICE
În perioada iunie 2016 – decembrie 2017 au fost înregistrate un număr de 55 solicitări privind
accesul la informaţiile publice. Nu s-a înregistrat nici o plângere administrativă.
Primăria Municipiului Botoşani oferă un model excelent de bună practică în aplicarea
prevederilor Legii nr. 544/
/2001 si a Legii nr. 52/2003, relaţiile cu organismele de monitorizare în domeniu fiind foarte
bune.
FESTIVITĂŢI SOLEMNE – 50 de ANI de Căsătorie, 60 de ANI de Căsătorie, Persoane
Venerabile
În perioada iunie 2016 – decembrie 2017 au fost sărbătorite 732 persoane venerabile (peste 85
de ani de viaţă), 217 de cupluri care au împlinit 50 de Ani de Căsătorie (Nunta de Aur) şi 44 de
cupluri care au împlinit 60 de Ani de Căsătorie (Nunta de Diamant).
Prin H.C.L. nr. 295/29.10.2015 cuantumul premiului pentru sărbătorirea cuplurilor care au
implinit 50 de ani de la căsătorie, s-a majorat de la 300 lei la 500 lei. Tot prin aceeaşi hotarâre s-a
instituit premiul pentru cuplurile care au împlinit 60 de ani de la căsătorie, în valoare de 1.000 lei.

TRANSPORT
REVOLUŢIE

GRATUIT

VETERANI,

VĂDUVE,

DEPORTAŢI,

EROI

ÎN

In perioada iunie 2016 – decembrie 2017 au beneficiat de gratuitatea transportului local de
călători un număr de 192 persoane aparţinând categoriilor mai sus menţionate.
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În domeniul transportului amintim faptul că toţi pensionarii cu domiciliul în Botoşani, elevii
precum şi persoanele cu handicap sever şi mediu au primit dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de
transport aparţinând municipalităţii.
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI
Au fost înregistrate in perioada iunie 2016 – decembrie 2017 un număr de 5992 dispoziţii ale
Primarului municipiului Botoşani, acestea având caracter normativ cât şi caracter individual,
dispoziţiile după înregistrare fiind comunicate părţilor interesate, în situaţia celor cu caracter
individual şi publicitate în cazul celor cu caracter normativ după care au fost legate şi pregătite pentru
arhivare.

1.

PROBLEME SESIZATE PRIN SMARTPHONE LA "BOTOSANI CITY REPORT"
In perioada iunie 2016 – decembrie 2017 s-au înregistrat un număr de 493 petiţii.
PROBLEME SESIZATE PRIN TELVERDE

In perioada iunie 2016 – decembrie 2017 s-au înregistrat un număr de 62 sesizări. Pentru
fiecare sesizare s-a întocmit fişă care a fost direcţionată prin Registratura către direcţiile instituţii spre
soluţionare.
TICHETE SOCIALE
Un număr de 2697 pensionari din municipiu au beneficiat de tichete sociale in valoare de 100
lei, fiind acordate în 2 tranşe.
Pe parcursul anului 2017 în cadrul ședințelor Comisiei de Avizare a cererilor de organizare
a adunărilor publice creată în baza Legii nr. 60 / 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor
publice și a Legii nr. 61 / 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială a ordinii și liniștii publice , au primit avize favorabile 32 de acțiuni de tip pichetare ,
adunare publică, protest, marș, paradă .
Au fost acordate patru titluri de Cetățean de Onoare după cum urmează :
-

-

domnului Mircea Cărtărescu ( prin H.C.L. nr.7/09.01.2017 ) în calitate de Laureat al Premiului
Național de Poezie Mihai Eminescu , Opera Omnia ;
elevului olimpic Ștefan Rãzvan Bãlãucã ( prin H.C.L. nr..228/28.09.2017 ) pentru rezultatele
deosebite obținute la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor școlare ;
domnului profesor Grigore Luisian (prin H.C.L. nr.229/28.09.2017 ) pentru merite deosebite și
pentru rezultate obținute prin elevii săi la olimpiadele și concursurile internaționale de robotică și
inventică ;
doamnei Heike Lindlohr , fondatoarea și președinta Asociației germane Pfӧtchenhoffnung
e.V. ( prin H.C.L. nr. 285 / 29.11.2017) pentru activități desfășurate în domeniul protecției
animalelor .
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O Diplomă de Excelență Doamnei Dr. Cardaș Elena , de asemenea pentru implicarea în activități
legate de protecția animalelor fără stăpân.
Acordarea distincțiilor s-a făcut în cadrul unor ceremonii publice gândite special pentru fiecare
nominalizat.

XXI. FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN BUGET LOCAL
În anul 2017, au fost aprobate la finanțare un număr de 31 de asociații nonguvernamentale, 11 din
domeniul sportiv și 20 din domeniile cultural și social, conform tabelului anexat. Suma aprobată este
de 1.397.580,84 lei. Ne aflăm în perioada încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii de
finanțare nerambursabilă.

Nr.
crt.
1
2
3

Solicitant finantare

Asociatia Fotbal
Club Botosani
Club Sportiv Dao
Botosani
Club Sportiv Real

Titlu proiect

Dezvoltarea fotbalului de performanta
in Municipiul Botosani
Qwan ki do – Activitati sportive in
anul 2017
Taekwondo wtf- o minte sanatoasa
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4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15

16

Taekwondo Team
Botosani
Asociatia Judeteana
de Lupte Botosani
Asociatia Clubul
Triumf Botosani
Asociatia Judeteana
Sportul pentru Toti
Botosani
Asociatia Judeteana
Tenis de masa

intr-un corp sanatos
Camionatul National de Lupte pe plaja

31.356

21.009

Volei-Clubul Triumf

19.170

18.020

Sportul pentru toti, un drept al fiecarui
cetatean

30.600

23.868

Dezvoltarea tenisului de masa de
performanta pentru copii si juniori in
municipiul Botosani. Pregatirea si
participarea la concursuri nationale
Sport Pentru oase sanatoase

6.300

5.922

18.454,5

11.995

30.630

22.054

19.100

17.000

5.100
1.432.736
10.705,5

5.000
1.099.287
9.634,95

28.390,50

25.551,45

6.055

5.449,50

22.590

20.331

7.522,5

7.146,38

16.000

16.000

36.668

33.001,20

15.640

14.076

Si gestul tau conteaza, editia XI

14.773,11

13.295,80

Botosani - fereastra catre lume

14.420

12.978

Asociatia “Revita”
Botosani
Auto Racing Club
Sport si performanta la Campionatul
Botosani
National de Raliuri 2017
Club Sportiv Airsoft
Tabara militara „Airsoft” Botosani
Botosani
Asociatia AVANTI
Sportul schimba destine
Total finantare domeniul sportiv
Asociatia culturala
Botosaniul Muzical
VIS DE ARTIST
Asociatia Culturala
„Amfiteatru 2006”
Asociatia Scoala de
Cooperatie „SCOOP”
Botosani
Fundatia Judeteana
pentru Tineret

Actori tineri intr-un teatru centenar

Asociatia BUZZ
MEDIA

Festivalul-concurs

Merita sa astepti!
Poti ascunde, dar Nu poti nega, editia
a III-a
de

jurnalism

pentru copii si adolescenti “Botosaniorasul meu drag”

17

18
19
20
21

Asociatia Judeteana a
Profesorilor de Limba
Romana
Asociatia Culturala
GEEA
Societatea Culturala
„Steaua Nordului”
Asociatia Papucul
Doamnei
Asociatia de
Dezvoltare
Comunitara Zona
Metropolitana

Festivalul National de Poezie si Proza
“Mihai Eminescu”, editia a VI-a
Premiile eminescu-Teiul de aur si
Teiul de argint
Steaua Nordului
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22

23
24

25

26
27

28

29

30

31

Casa de Cultura a
Sindicatelor ”Nicolae
Iorga”
Asociatia Culturala
Pro Urban
Asociatia Educatori
creativi, copii
inventivi
Societatea Nationala
de Cruce Rosie-Filiala
Botosani
Asociatia
CULTUREST
Asociatia Orizonturi
Noi

Asociatia Parintilor
Copiilor cu Autism
Botosani
Asociatia Judeteana a
Organizatorilor de
Evenimente din
judetul Botosani
Societatea CulturalArtistica ARLECHIN

Festivalul Micul Print

6.000

5.400

La pas prin istoria orasului, editia a
II-a
Botosani, orasul copilariei mele

14.220

12.798

7.091, 2

6.807,56

Incluziune sociala pentru copii si
tineri proveniti din comunitati socialdezavantajate,
prin
CENTRUL
COMUNITAR DE ZI BOTOSANI
Prima expozitie a Muzeului Vietii
cotidiene in comunism
Inlaturarea barierelor prin invatare
continua „Orizonturi Noi”- curs
operare calculatoare cu tehnologie
asistiva pentru persoane cu deficiente
vizuale
Fata nevazuta a autismului

16.800

15.960

30.600

27.540

20.280

18.252

11.200

10.640

Festivalul National de Muzica Folk
“Seri Melancolice Eminesciene”,
editia VIII-a, Botosani, 26 mai-31
iulie 2017
Festivalul National de Interpretare si
Creatie “Tinere Sperante”, editia
XXV-a
Scrierea
Braille,
punte
spre
cunoastere si spre lumea artistica

22.500

20.250

14.400

12.960

10.760

10.222

359.195,31

298.293,84

Asociatia
Nevazatorilor
Botosani
Total finantare domeniile cultura, social, protectia mediului si
educatie civica

XXII. ACŢIUNI PENTRU PROMOVAREA MUNICIPIULUI
BOTOŞANI
În această perioadă personalul CNIPT Botosani a realizat urmatoarele actiuni:
1. Pe tot parcursul anului 2017 pe site-ul www.visitbotosani.ro a fost actualizat in permanenta
calendarul de evenimente locale: culturale, sportive si orice alt eveniment ce are loc pe raza
municipiului Botosani si in judet. Se doreste ca prin promovarea tuturor evenimentelor la nivel
national sa atragem cat mai multi vizitatori (consumatori) de turism cultural, sportiv si turism de
afaceri/conferinte. Din luna iulie s-a incheiat si contractul de mentenanta a site-ului.
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2. S-a reusit pe pagina de facebook sa se creeze si aici calendarul evenimentelor locale si
prezentarea treptata a unor obiective turistice din Botosani-crescand de asemenea numarul de
vizitatori de pe aceasta pagina.
3. In aceasta perioada prin intermediul celor 2 ghizi de turism au fost realizate un numar de 51 de
tururi ghidate pentru cunoasterea municipiului din care 28 pentru elevi si locuitori ai orasului
Botosani,12 pentru turisti din tara si 11 pentru turisti din strainatate. Se incearca prin aceste
actiuni atragerea vizitatorilor de pe piata locala (comunitatea locala) in primul rand, pornind de
la copii din gradinite si scoli si prin prezentarile facute turistilor din tara si din strainatate o
reclama indirecta a tuturor posibilitatilor din punct de vedere turistic in Botosani
4. Numarul de persoane care au intrat in sediul CNIPT pentru informatii in aceasta perioada a fost
de 3395(fata de 1745 in 2016) de turisti din care 519 au fost din strainatate (din 31 de tari dar cu
o pondere mai mare cei din Germania, Rep. Moldova si Marea Britanie). A crescut gradul de
constientizare a comunitatii locale despre existenta CNIPT, despre rolul acestuia si rolul pe care
il are pentru promovarea turistică a orasului Botosani si a zonelor asociate, crescand numarul
solicitarilor de a ajuta cu ghidaj profesional si de a oferii materiale de promovare a municipiului
Botosani.
5. Se poate constata in urma statisticilor de la Institutul National de Statistica ca numarul turistilor
din Botosani are o crestere in primele 10 luni ale acestui an de 13% fata de aceeasi perioada din
2016 (cu o crestere considerabila de 31 % la turistii straini-care chiar daca inca sunt in numar
mic, au un trend ascendent).
6. Pentru cresterea vizibilitatii si a putea ajuta cu informatii concrete CNIPT a realizat urmatoarele
materiale promotionale folosite pentru turistii ce ajung in sediul CNIPT, la targurile de profil si
la cerere pentru oricine solicita:
- Brosura „ Sa descoperim Botosaniul”-4300 buc
- Pliant „ Istorie vie peste ani!”-3000 buc
- Pliant prezentare obiectiv „Aquapark&Sports „ Cornisa- 400 buc
- Ghid practic si Turistic al Botosaniului -2000 buc
- Album foto „ Botosaniul ieri si astazi” -700 buc
- Stegulete promotionale – 300 buc
- Block Notes personalizate – 1500 buc
- Film prezentare obiectiv „Aquapark&Sports „ Cornisa – 1 buc
- Roll-up obiectiv „Aquapark&Sports „ Cornisa – 1 buc
Astfel a crescut activitatea de punere la dispozitia turistilor de materiale de promovare locale,
regionale sau nationale. Cu aceasta ocazie a fost realizata si o harta turistica a municipiului
Botosani cu 4 tururi turistice marcate pe ea. Precizam ca toate marialele realizate sunt si in limba
engleza (acesta find un avantaj pentru turistii straini).
7. In luna martie 2017 CNIPT a aparticipat la Targul de turism „Vacanta „ din Iasi unde prezenta la
stand a fost de aprox. 3000 de vizitatori interesati de obiectivele din Botosani si binenteles ca
principalul punct de interes a fost „Cornisa Aquapark&sports „. Pentru o prezentare cat mai buna
a acestui obiectiv a fost realizat un pliant de prezentare si o harta cu toate obiectivele ce pot fi
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intalnite in parcul de agrement. S-a constatat ca interesul pentru acest obiectiv este foarte mare in
randul cetatenilor din judetele alaturate si chiar si din Moldova.
Pentru cresterea prezentei noastre la targurile de turism din tara, Municipiul Botosani prin
CNIPT a aderat la Asociatia Nationala a Asociatiilor de Turism din Romania.
S-a participat de asemenea si la Targul de Turism din luna noiembrie din Bucuresti unde
numarul de vizitatori la standul Municipiului Botosani a fost aproximativ de 4000.
8. S-au incheiat 20 de Protocoale de colaborare cu diferite scoli din Botosani, cu 2 hoteluri si
cluburi sportive. Cu ajutorul acestora am desfasurat activitati de prezentare a obiectivelor
turistice din municpiul Botosani pentru elevi, delegatii din alte judete (ex: Romsilva si Uniunea
Armenilor din Romania) sau invitati din alte tari (ex: Germania-Colegiul National Mihai
Eminescu). S-a reusit in colaborare cu reprezentantii celor 2 hoteluri sa prezentam orasul unor
turisti din Germania si SUA.
Pentru a putea sa strangem relatiile cu toti operatorii economici, culturali si sportivi din
municipiu s-a reusit aprobarea in Consiliul Local a infiintarii uni ONG cu scopul de dezvoltare
unitara a turismului in Municipiu Botosani,urmand acum cursul legal de constituire.
S-a inceput colaborarea cu Centrele de Turism din Vorona si Dorohoi si cu celelate centre din
tara.Avem propuneri de colaborare in viitor cu cei din Gorj si Arges ( acestia doresc sa includa si
Botosaniul in cateva circuite turistice ce pornesc de la ei in tara).
O realizare deosebita este includerea municipiului Botosani intr-un circuit turistic al uni mare
tour operator Christian Tour-acest lucru a avut loc dupa o prezentare corespunzatoare a orasului
cu tot ce poate oferii reprezentantului agentiei si sprijinirea acestuia in colaborarea cu unitatile
hoteliere existente.
9. Pentru o mai buna mobilitate a turistilor in municipiul Botosani s-a facut un sondaj pe Facebook,
in cadrul studentilor de la Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din Suceava ( cu
ajutorul unui student ce a efectuat practica in cadrul CNIPT) si a unor turisti cazati in 2 unitati
hoteliere pentru un traseu experimental cu un minibus electric de tip Hop-on Hop-off.Concluziile
arata ca toata lumea este incantata de aceasta propunere si de aceea vom trece la urmatoarea
etapa de pregatire a unui proiect prin care sa propunem infiintarea acestui traseu turistic.
10. S-a reusit promovarea catorva activitati culturale din municipiul Botosani la nivel national –prin
intermediul actiunilor celor de la Ministerul Turismului.Am inceput o colaborare mai stransa cu
reprezentantul zonal de la Ministerul Turismului si speram sa reusim ca din 2018 poate includem
in cateva materiale promotionale ale celor de la Ministerul Turismului si unor obiective turistice
si culturale din Botosani.
11. Strangerea relatiei cu presa pentru a putea avea o promovare a potentialului turistic indirecta :
astfel la Targul de Turism de la Iasi au fost date interviuri pentru: Ziarul de Iasi, Apollonia TV
Iasi ( acestia ne-au promovat si cu ocazia turului ghidat armenesc ), Radio Iasi si Digi 24 Iasi.
Si cu ocazia Targului de Turism din noiembrie 2017 din cadrul Romexpo Bucuresti au fost date
interviuri la Antena 1, Kanal D si postul de radio Romania Actualitati si pe plan local pentru siteul www.stiribotosani.
In timpul anului 2017 am participat la emisiuni TV la posturile locale Somax si Tele’m.
Pag. 109 din 110

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

12. S-a reusit alcatuirea unui calendar cu toate evenimentele culturale si sportive de tip repetitiv,
anual la nivel de municipiu Botosani si judet pentru ca anul viitor sa putem alcatui o agenda pe
care sa incercam sa o promovam mai eficient si din timp- mai ales in vederea anului
centenarului.S-a constatat ca se fac multe evenimente care sunt mediatizate doar in momentul
cand are loc actiunea si astfel se elimina posibilitatea cresterii de vizitatori locali si eventual din
tara. Multe evenimente sunt sunt grupate in aceeasi perioada iar alte perioade din an sunt fara
niciun fel de actiune.
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