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În primele luni de mandat din anul 2012 m-am concentrat pe dezvoltarea relaŢiilor externe ale
Primăriei pentru prezentarea oportunităŢilor de investiŢii din municipiu în vederea realizării mai
multor unităŢi de producŢie pe plan local care să conducă la creşterea locurilor de muncă pentru
botoşăneni.
Mi-am dorit încă de la început să fiu un primar conectat la mediul internaŢional în special
pe plan administrativ. Astfel am reuşit în doar jumătate de an să am numeroase întâlniri cu o serie
de ambasadori şi oameni de afaceri din spaŢiul nord-atlantic, care au culminat cu invitaŢia
adresată de către ambasadorul Statelor Unite, domnul Mark Gitenstein, de a efectua o vizită la
ambasada SUA din Bucureşti pentru a punele bazele unui parteneriat pentru dezvoltarea de relaŢii
comerciale pe plan local.

În prima parte a mandatului,

am avut mai multe contacte cu ambasadorul Belgiei,

ambasadorul Armeniei, ambasadorul Sloveniei, vice-ambasadorul Mării Britanii şi cu mai mulŢi
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oameni de afaceri din spaŢiul european cărora le-am prezentat oportunităŢile de investiŢii din
municipiu.
În acelaşi timp, m-am preocupat de problema dezvoltării dialogului direct cu cetăŢenii.
Astfel, am fost primul primar al municipiului care a organizat întâlniri cu oamenii pentru a discuta
priorităŢile bugetului Primăriei pentru anul 2013. Începând de la vizitele şi controalele din pieŢele
sau şantierele din municipiu şi până la linia telefonică directă pusă la dispoziŢie cetăŢenilor pe
perioada sărbătorilor de iarnă, am dorit să creez o deschidere mai mare din partea angajaŢilor
Primăriei de a intra în dialog cu cetăŢenii şi de a menŢine o relaŢie mai strânsă cu aceştia.
În ceea ce priveşte problema câinilor fără stăpân am început demersurile pentru reducerea
numărului acestora de pe străzile din oraş prin adoptarea unor soluŢii concrete. În primele şase
luni de mandat, am trecut prin Consiliul Local o hotărâre pentru construcŢia unui centru veterinar
în care se vor face sterilizările câinilor fără stăpân. De asemenea, a fost aprobat şi proiectul pentru
extinderea padocurilor municipalităŢii şi a fost elaborat un nou proiect de reglementare a
adopŢiilor şi a modului în care vor fi adunaŢi de pe stradă şi sterilizaŢi câinii comunitari.
În prima jumătate de an, am reuşit să finalizez o serie de proiecte de interes public care nu
au fost terminate de mai mult timp: am inaugurat Centrul social din Parcul Tineretului, pentru
copiii aflaŢi în situaŢii de risc, destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 11 ani, care
funcŢionează pe principiul after-school.
De asemenea, am pregătit documentaŢia pentru primele 38 de scări ce urmează a fi
reabilitate termic în anul 2013 şi am repartizat locuinŢele sociale şi cele de serviciu din Centrul
Vechi. În ceea ce priveşte amenajarea spaŢiului public am mărit perioada de garanŢie pentru
lucrările de reparaŢii la asfalt şi am demarat reabilitarea liniilor de tramvai.

Primarul Municipiului Botoşani,
Ovidiu Iulian PORTARIUC
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I. STAREA ECONOMICĂ,
SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
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1. Localizare geografică
*Conform Ortofotoplan realizat de S.C. „BLOM ROMANIA” S.R.L., an 2009
1.1. Poziţie în judeţ: oraşul Botoşani este situat central-vestic, în zona de contact dintre Câmpia
Moldovei şi Podişul Sucevei.
1.2. Coordonate geografice: este străbătut de meridianul 26 º41‟E şi de paralela 47 º44‟N.
1.3. Altitudine medie: 170 metri peste nivelul Mării Negre.
1.4. Vecini:
Nord- teritoriul administrativ al comunei Roma.
Nord-Est- Est- teritoriul administrativ al comunei Răchiţi.
Est- Sud-Est- teritoriul administrativ al comunei Stăuceni.
Sud- teritoriul administrativ al comunei Băluşeni.
Vest- Sud-Vest- teritoriul administrativ al comunei Curteşti.
Nord-Vest- teritoriul administrativ al comunei Mihai Eminescu.

2. Cadru natural şi peisaj
*Conform P.U.G. Botoşani
Caracteristici ale peisajului
Limitele de nord care sunt traversate de pârâul Sitna cu afluentul pârâul Luizoaia şi limita de
vest care este traversată de pârâul Dresleuca cu afluentul său pârâul Teascu, conferă platoului un
aspect de interfluviu suspendat între două văi relativ adânci. Pantele morfologice dintre platou şi
văi sunt relativ line spre nord şi nord-est sau abrupte spre sud şi sud-est, având aspect de pante
deluviale. Panta morfologică generală a platoului este orientată de la nord-vest spre sud-est,
conformă cu panta reţelei hidrografice.
Clima municipiului se caracterizează prin încadrarea în climă continentală, cu accentuate
tente excesive specifice părţii de NE a teritoriului României. În această zonă, factorii
meteorologici sunt determinaţi în principal de interferenţa a două câmpuri barice: anticiclonul
Polar şi ciclonul Azoric. Din acest motiv, clima în zona municipiului are frecvente schimbări în
funcţie de predominanţa unuia sau altuia dintre aceste câmpuri barice. De asemenea, o influenţă
importantă o are orografia Carpaţilor, care orientează în mod specific curenţii de aer în zonă.
Temperatura medie plurianuală este de 8,6°C.
Ape de suprafaţă
Râuri: sunt reprezentate de pârâul Sitna cu afluentul său pârâul Luizoaia şi pârâul Dresleuca
cu afluentul său pârâul Teascu, toate tributare râului Jijia, afluent al Prutului.
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Lacuri artificiale şi heleşteie: pe pârâul Sitna există iazul Cătămărăşti supraf. 160 ha; pe pârâul
Luizoaia există iazurile Lipca, Jalba şi Luizoaia supraf. tot. 15 ha; pe pârâul Dresleuca există iazul
Curteşti supraf. 39 ha, pe pârâul Teascu există iazul Gavril cu supraf. 10 ha.
Bălţile, smârcurile şi tufărişurile ocupă 23 ha din albia majoră a pârâului Luizoaia.
Vegetaţie şi faună
Vegetaţia este reprezentată de specii ierboase de stepă şi silvostepă, întreruptă de rare şi izolate
petice de păduri de stejar în amestec cu tei şi ulm.
Fauna se corelează cu vegetaţia care reprezintă baza ecosistemelor existente (popândăul, căţelul
pământului, şoarecele de stepă, şobolanul de câmp, iepurele de câmp) şi mustelide (dihorul şi
nevăstuica), vulpe; Păsări: graurul, pitpalacul, ciocârlia de câmp, dumbrăveanca, uliul porumbar ş.a.
Peştii: clean (în pârâul Sitna şi afluenţii săi), lin, biban, iar în iazuri există mreana, crapul, carasul,
roşioara ş.a.
Caracteristici ale solului
52% cernoziomuri cambice, 11% cernoziomuri, 10% soluri gleice formate sub influenţa apei
freatice situate aproape de suprafaţă, 6% erodisoluri, deci soluri erodate foarte puternic sau
excesiv, 2,4% protosoluri antropice rezultate din depozitarea gunoaielor menajere, 6% soluri ale
alunecărilor active sau stabilizate.
 Resurse ale subsolului: argilă, local cu intercalaţii nisipoase acvifere.

3. Accesibilitate
Accesibilitate rutieră
Drumuri naţionale: DN28B: Târgu Frumos – Hârlău - Botoşani
DN29B: Suceava – Botoşani – Săveni –Manoleasa
DN29D: Botoşani – Ştefăneşti
Drum judeţean DJ296
Drum comunal DC6
Accesibilitate feroviară
 Municipiul se află pe o cale ferată secundară (Botoşani – Leorda – Vereşti),
deficitară, care se ramifică din magistrala feroviară Bucureşti-Suceava.
 Lungime cale ferată 1,8 km.
Staţia Botoşani dată în folosinţă în anul 1871.
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Accesibilitate aeriană
Accesul, pentru rutele naţionale, se poate realiza aerian prin intermediul Aeroportului
Salcea, situat la o distanţă de 35 km faţă de municipiul Botoşani; pentru rutele internaţionale
Aeroportul Internaţional Iaşi, la 135 km.
Distanţa între oraş/sat reşedinţă şi cel mai apropiat oraş/localitate: Botoşani –
Răchiţi = 6km
Punct de trecere al frontierei (PCTF): NU
Punctele de frontieră apropiate:
- Punctul de trecere a frontierei Stînca – Costeşti ( R. Moldova )
- Punctul de trecere a frontierei Rădăuţi Prut –Lipcani ( R. Moldova )
- Punct de trecere a frontierei Racovăţ – ( Ucraina)

4. 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,
intrat-au în ţară oaste tătărască, de au prădatu şi arsu până la Botăşani şi au arsu şi târgu
Botăşani”.

5. Teritoriu administrativ
Suprafaţa totală
Suprafaţa totală (ha /% din suprafaţa judeţului) 4136,00 /0,82%.
Pentru dezvoltarea integrată a zonei s-a creat prin voinţa comună a comunelor învecinate
„Zona Metropolitană”, asociere ce are ca misiune stimularea şi sprijinirea creşterii prosperităţii
zonei şi a bunăstării cetăţenilor acestora.
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Bilanţ teritorial
Suprafaţa teritoriului administrativ al municipiului Botoşani este de 4136,00 ha
fundamentat prin documentaţia delimitării cadastrale a intravilanului municipiului Botoşani –
actualizare suport topografic pe bază de ortofotoplanuri digitale pentru PUG municipiul Botoşani
(conf. Ortofotoplan realizat de S.C. „BLOM ROMANIA” S.R.L. an 2009).

Zone pietonale

21242 ha
din care:

Pietonalul Unirii

12576 metri pătraţi

Pietonalul

4766 metri pătraţi

Transilvaniei
Pietonalul Bancar

Parcări existente

115.000 metri pătraţi sau 11,5 ha

Trotuare

286 km

Străzi

149,25km

Străzi modernizate

89,073km

3900 metri pătraţi
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Suprafaţa agricolă
Recensământul General Agricol, care s-a încheiat la 1 februarie 2011, este al doilea
recensământ după 1989, precedentul având loc în 2002, iar următorul se va desfaşura în anul
2020. În perioada intercensitară 2010 - 2020 se vor organiza microrecensăminte, anchete
structurale în agricultură la 2-3 ani şi cercetări statistice anuale în sectorul vegetal şi sectorul
animal.
Informaţiile obţinute prin efectuarea recensământului general agricol evidenţiază
schimbările structurale intervenite în agricultura judeţului, respectiv a municipiului nostru după
recensământul din 2002, dar mai ales în perioada post-aderare la Uniunea Europeană, în ce priveşte:
suprafaţa agricolă utilizată, efectivele de animale, dotăriile exploataţiilor agricole cu maşini şi
echipamente agricole, forţa de muncă în agricultură, realizarea indicatorilor din programele de
dezvoltare rurală, precum şi alte informţii despre exploataţiile agricole. Aceste date au stat si vor sta
la baza fundamentării politicilor naţionale în domeniul agricol, politicilor economice şi sociale
româneşti şi mai ales dezvoltarea capacităţii de absorbţie de către România, implicit de
judeţul/municipiul nostru, a fondurilor din Uniunea Europeană în domeniul agriculturii şi cel al
dezvoltării rurale.
La nivel de municipiu în urma centralizării datelor colectate în teren de către echipa de recenzori au
rezultat următoarele date provizorii semnificative:
Număr unităţi de recenzare

5694(ha)

Teren arabil

1280.27

Cereale pentru boabe

Grâu
Porumb

Grădini familiale

73.8
341.36
265.48

Păşuni şi fâneţe

617.14

Culturi permanente

22.32

Suprafaţa agricolă utilizată

2185.21

Suprafaţa agricolă neutilizată

182.57

Suprafaţa totală a exploataţiilor agricole

2503.75

Număr unităţi de recenzare

5694

Bovine

625

Ovine

1717
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Caprine

2388

Porcine

366

Păsări

22110

Cabaline

72

Iepuri de casă

125

Familii de albine

291

Sursa : Recensământul General Agricol 2010 pentru Municipiul Botoşani.

6. Structura urbanistică a localităţilor
Gospodăriile

Gospodăria reprezintă unitatea formată dintr-o locuinŢă şi familia care trăieşte în ea.
 Numărul de gospodării stabilit la nivelul judeţului Botoşani
Din totalul populaţiei stabile a judeţului, 99,5% (396,8 mii persoane), se regăseşte în cele
148,0 mii gospodării ale populaţiei, iar restul de 2,1 mii persoane au fost înregistrate în spaţii
colective de locuit sau reprezintă persoane fără adăpost.
Gospodăriile populaţiei pe categorii de localităţi în judeţul Botoşani
Numărul

Persoane din

Numărul mediu de

gospodăriilor

gospodăriile

persoane pe o

populaţiei

populaţiei

gospodărie a

%
TOTAL

%

populaţiei

148032

100,0

396838

100,0

2,68

59268

40,0

156728

39,5

2,64

88764

60,0

240110

60,5

2,71

JUDEŢ
Municipii
şi oraşe
Comune

Mărimea medie a unei gospodării în judeţul Botoşani este de 2,68 persoane/gospodărie
(268 persoane la 100 de gospodării ale populaţiei). Aceasta este mai mică în mediul urban (2,64
persoane pe o gospodărie) comparativ cu cel rural (2,71 persoane).
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 Numărul de gospodării stabilit la nivelul municipiului Botoşani
Din totalul populaţiei stabile a municipiului Botoşani, 100899 de persoane se regăsesc în
37745 gospodării adică un procent de 25% din totalul gospodăriilor stabilit la nivel de judeţ.
Mărimea medie a unei gospodării în municipiul Botoşani este de 2,67
persoane/gospodărie (267 persoane la 100 de gospodării).
 Clădiri-Locuinţe

La recensământul din octombrie 2011 a fost înregistrat un număr de 125, o mii clădiri1 în
care se aflau 169,8 mii locuinţe convenţionale2. Acestea totalizau un număr de 429,4 mii camera
de locuit care însumează o suprafaţă locuibilă de 7035,5 m.p. Comparativ cu mediul rural, în urban
locuinţele convenţionale au un număr mediu de camera mai mic, dar suprafaţa medie a locuinţelor
şi a camerelor de locuit este mai mare.
În cele ce urmează vom reda aceste date prin 2 tabele reprezentative, respectiv datele
provizorii înregistrate la nivel de judeţ şi cele ce privesc municipiul raportate la cele dintâi.
 Numărul de clădiri – locuinţe la nivelul judeţului Botoşani
Numărul locuinţelor convenţionale, a camerelor de locuit şi suprafaţa acestora pe
categorii de localităţi, în judeţul Botoşani

Numărul locuinţelor

Total

Municipii şi oraşe

Comune

169837

66114

103723

429429

162165

267264

7035,5

2947,0

4088,5

2,5

2,5

2,6

41,4

44,6

39,4

convenţionale
Numărul camerelor de
locuit
Suprafaţa camerelor
de locuit (mii m.p)
Numărul mediu de
camere pe o locuinţă
Suprafaţa

Locuinţa

1

Cladiri rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale în care se aflau locuinţe convenţionale
Locuinţa convenţională este o unitate distinctă din punct de vedere funcţional, alcătuită din una sau mai multe
camere de locuit, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătărie,baie etc.) şi/sau cu alte spaţii de deservire
(cămări/debarale etc.) , independent de alte locuinţe sau spaţii, având intrare separată, indiferent dacă este ocupată de
una sau mai multe gospodării sau neocupată.
2
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medie a

Camera

camerelor

de locuit

16,4

18,2

15,3

de locuit
(m.p) pe o:
 Numărul de clădiri la nivelul municipiului Botoşani
Numărul clădirilor, locuinţelor în municipiul Botoşani
Număr clădiri

Număr locuinţe

Suprafaţa
camerelor de
locuit(mp)

Total

Din care: clădiri în

Total

care se află

Din care locuinţe
convenţionale:
1807169

locuinţe3
6620

6569

40703

40639

Astfel, putem conchide că la nivelul municipiului Botoşani a fost înregistrat un număr
total de 6620 de clădiri, în care se aflau 40639 locuinţe convenţionale, adică un procent de (23,7%)
din totalul locuinţelor convenţionale înregistrate la nivel de judeţ.
OBSERVAŢII FINALE: Rezultatele obţinute şi prelucrate până la această etapă au un caracter
provizoriu şi pot suferi unele modificări pe parcursul etapelor ulterioare de prelucrare a datelor
individuale din formularele de înregistrare a persoanelor din gospodării şi locuinţe.

7. Populaţia şi caracteristici demografice
Potrivit rezultatelor înregistrate la Recensământului Populaţei şi Locuinţelor din 20
octombrie 2011 care cuprinde o estimare privind numărul populaţiei, gospodăriilor, populaţiei şi al
fondului de locuinţe la nivel naţional şi teritorial, municipiul Botoşani cu o populaţie de 100899
locuitori se situează pe locul 18 pe ţară şi 4 în Moldova, fiind urmat de municipiul Suceava cu un
total al populaţiei de 86.000 de locuitori şi Piatra Neamţ cu un număr de 77.000 de locuitori.
O structură urbanistică clară a municipiului Botoşani nu poate rezulta decât dintr-o
defalcare a datelor înregistrate la nivel de judeţ cu privire la numărul populaţiei, respectiv al
clădirilor, locuinţelor (inclusiv alte unităţi de locuit), gospodăriilor, defalcare din care să rezulte în
mod clar datele ce sunt reprezentative pentru municipiul Botoşani, reşedinţă de judeţ.
3

Exclusiv clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se aflau locuinţe convenţionale
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7.1. Populaţia la recensăminte
Distribuţia populaţiei stabile pe parcursul anilor
1930

1948

1956

1966

1977

1992

2010

2012

(statistica
provizorie
1 iulie)
32355

29985

29569

35220

63204

126145

126145

100899

7.2. Populaţia stabilă a municipiului Botoşani si structura etnică a
acesteia
-

Populaţia stabilă la nivel de judeţ

Potrivit comunicatului de presă emis de Comisia Judeţeană pentru Recensământul
Populaţiei şi al Locuinţelor constituită la nivelul judeţului Botoşani pentru centralizarea datelor
colectate în teren de către recenzori, judeţul Botoşani însumează un număr de 398,9 mii persoane
reprezentând populaţia stabilă din care 375,7 mii reprezintă persoanele prezente, iar 23,2 mii cele
temporar absente.
Aceste date situează judeţul Botoşani din punct de vedere al mărimii populaţiei stabile pe
locul 21 în ierarhia judeţelor.
-

Populaţia stabilă la nivel de municipiu

Astfel, Municipiul Botoşani a înregistrat conform rezultatelor provizorii furnizate la
recensământul din octombrie 2011 următoarele date: populaţia stabilă: 100899 din care un numar
de 93876 persoane prezente, respectiv 7023 temporar absente.
-

Structura etnică a populaţiei stabile la nivel de municipiu

După cum am precizat municipiul Botoşani însumează o cifră a populaţiei stabile de
100899. Minorităţile etnice reprezintă un procent de 1,9% din totalul populaţiei stabile.
Populaţia romă număra la recensământul din 2011, 1284 de persoane (respectiv 1,2%
din populaţia stabilă), populaţia germană - 19 persoane (respectiv 0,01%), ucraineană - 25
persoane (0,02%) , rusă-lipoveană – 431 persoane (0,42%), evreiască- 41 de persoane (0,04 %),
italiană – 12 persoane (0,01%) iar alte etnii 71 de persoane (0,07%) şi etniile care şi-au rezervat
dreptul de a nu declara însumează un număr de 171 deci un procent de (0, 16%).
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OBSERVAŢII: Pe baza acestor date putem deduce astfel că municipiul Botoşani
comparativ cu datele furnizate în anii trecuţi înregistrează o scădere uşoară a populaţiei comparativ
însă cu alte municipii reşedinţă de judeţ, care au înregistrat cifre destul de scăzute, ceea ce face ca
municipiul Botoşani să ocupe în ierarhie locul 18 pe ţară, respectiv 4 pe regiunea Moldova.
Am putea conchide că scăderea demografică din ultimii ani a fost determinată atât de sporul
natural negativ, cât şi de soldul negativ al migraţiei externe.
MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI – la nivelul judeţului Botoşani
2011
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul.

aug. sep. oct. nov. dec.

Născuţi-vii

373 267 317 279 305 355 348 499 391 331 303 335

Decedaţi

510 473 526 511 447 389 391 406 384 479 514 524

Decedaţi sub 1 an

7

Spor natural

-137 -206 -209 -232 -142 -34

Căsătorii

91

76

48

90

Divorţuri

38

54

56

113 45

8

5

7

4

1

3

1

3

-43

+93 +7

4

6

-148 -211 -189

149 134 292 491 265 148 97
73

51

42

53

5

31

71

103
18

8. Economia
8.1. Date generale
La sfârşitul lunii decembrie 2012, un număr total de 6.967 persoane sunt înscrise în
evidenţele AJOFM Botoşani, din care 2.686 femei. Din cele 6.967 persoane înregistrate, 3.371
persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 3.596 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă, înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi băneşti. Numărul total de
şomeri înregistrează o creştere comparativ cu luna noiembrie 2012, respectiv de 544 persoane, iar
comparativ cu luna decembrie 2011 se înregistrează o creştere de 842 persoane.
Din 3.371 şomeri indemnizaţi, un număr de 2.425 beneficiază de indemnizaţie urmare
disponibilizărilor curente şi colective de personal iar 946 persoane beneficiază de indemnizaţie de
şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ. Numărul persoanelor indemnizate urmare
disponibilizarilor a crescut cu 565 persoane.
Dinamica pieţei muncii în anul 2012 este dată de numărul persoanelor care au intrat
respectiv 10.592 şi numărul persoanelor care au ieşit din evidenţele agenţiei –9.750 persoane din
următoarele motive : 1.281 încadrări pe perioada determinată, 2.576 încadrări pe perioadă
nedeterminată; 2.371 expirare a perioadei de indemnizare, 2.900 cereri nereînnoite a şomerilor
neindemnizaţi , 59 persoane s-au pensionat, 174 persoane au intrat în incapacitate temporară de
muncă, 181 persoane nu s-au prezentat la viză în vederea participării la servicii de medierea
muncii la data programată, 37 persoane au plecat în străinătate, 67 persoane au realizat venituri din
activităţi autorizate potrivit legii, 11 persoane au refuzat să urmeze un program de formare
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profesională,17 persoane – urmare admiterii la o forma de învăţământ, 7 persoane au refuzat un loc
de muncă , 7 persoane au decedat .
Comparativ cu luna decembrie 2011, rata somajului a înregistrat o creştere cu 0,6 pp ceea ce ne face
să apreciem că nu au fost fluctuaţii mari de creşteri sau descreşteri pe piaţa muncii în judeţul
Botoşani .
Conform Ordinului 86/2002 – Rata şomajului înregistrat se determină ca raport între
numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene (indemnizaţi şi
neindemnizaţi – 6.967 persoane la nivelul judeţului Botoşani) şi populaţia activă civilă( 152.700
persoane).
Datele referitoare la populaţia activă civilă la nivel de ţară şi judeţ sunt păstrate ca atare în
calculul ratei şomajului un an întreg, până la definitivarea şi transmiterea balanţei forţei de muncă
din anul următor. Menţionăm faptul că – Rata şomajului înregistrat se calculează de către Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă .
La nivelul lunii decembrie rata şomajului a fost calculată folosind populaţia activă civilă
de la 01.01.2012 . Populaţia activă civilă este comunicată de regulă de Institutul Naţional de
Statistică, în fiecare an dupa luna septembrie.La nivelul judeţului Botoşani, populaţia activă civilă a
scăzut cu 2100 persoane.

6.967
Rata şomajului( inregistrat la 31.10.2012) = ---------------- = 4,56%
152.700
Evoluţia numărului de angajatori care au depus declaraţii lunare şi a numărului de salariaţi
care au contribuit la bugetul asigurărilor de şomaj în perioada noiembrie 2011- noiembrie 2012.
4400
4300
4200
4100
4000

55000
54000
53000
52000

3900
3800
3700
3600

agenti economici
salariati

51000
50000

3500

49000
Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Agenti
economici
salariati

Nov.
2011
3808

Dec.
2011
4273

Ian.
2012
4035

Febr.
2012
3891

Mart.
2012
4196

Apr.
2012
3837

Mai.
2012
3830

Iunie
2012
4275

Iulie
2012
3815

August
2012
3843

Sep
2012
4268

Oct
2012
3874

Nov.
2012
3742

54163

54554

52113

51373

54250

51427

51791

52736

53210

52714

53006

53648

49780

Comparativ cu luna noiembrie 2012 numărul agenţilor economici care au depus
declaraţii pentru salariaţi privind contribuţiile la asigurările pentru şomaj a scăzut cu 66 iar
numărul salariaţilor a scăzut cu 4.383 persoane .
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Distribuţia numărului de şomeri pe principalele localităţi din judeţul Botoşani arată
astfel:
Botoşani - 1.748 şomeri din care
Dorohoi 497 şomeri din care
Bucecea - 104 şomeri din care
Darabani 291 şomeri din care
Flămânzi - 125 şomeri din care
Saveni
- 118 şomeri din care
Stefanesti - 230 şomeri din care

717 femei;
214 femei;
39 femei;
150 femei;
46 femei;
55 femei;
82 femei.

Municipiile Botoşani şi Dorohoi înregistrează cele mai mari valori deoarece în aceste
localităţi sunt gestionate cele mai multe, locuri de muncă şi implicit se înregistrează cele mai
multe disponibilizări de personal.
Din analiza situaţiei şomajului înregistrat pe categorii de vârstă la data de 31.12.2012, se
constată că ponderea cea mai mare o deţine în această lună persoanele cu vârste cuprinse între
40 - 49 de ani (25,75%) – 1.794 urmată de tineri cu vârsta până la 25 de ani (22,35%) – 1.557,
persoane cu vârste cuprinse între 30 si 39 de ani (18,87% – 1.315, persoane peste 55 de ani (
14,86% ) – 1.035, persoane cu vârsta cuprinsă între 50-55 de ani (12,40%) – 864 , iar ponderea
cea mai mică se înregistreaza în rândul şomerilor cu vârsta între 25 – 29 de ani (5.77% ) –
402 persoane.
peste 55 ani
14.86%
50-55 ani
12.40%

pana la 25 ani
22.35%

pana la 25 ani

25-29 ani
5.77%

25-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-55 ani
peste 55 ani

40-49 ani
25.75%

30-39 ani
18.87%

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani
8.2. Agenţi Economici
În municipiul Botoşani îşi desfăşoară activitatea aproximativ 11.931 agenţi economici din
care 5715 SRL-uri şi 5968 asociaţii familiare şi persoane fizice autorizate* , cu un număr al
persoanelor angajate de peste 35.000. În cursul anului 2011 la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Botoşani s-au înregistrat un număr de 1671 înmatriculări (faţă de 1642 în anul
2010) din care:
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Tip agent economic

An 2010

An 2011

Societăţi cu răspundere limitată

383

441

Societăţi pe acţiuni

1

2

Cooperative agricole

44

6

Persone fizice autorizate

551

602

Intreprinderi familiale

10

4

Intreprinderi individuale

653

616

Operaţiuni în Registrul Comerţului
Tip operaţiune

An 2010

An 2011

Menţiuni

2850

2589

Depunere şi menţionare acte

361

406

Certificate constatatoare – Legea nr 3672

3393

359/2004
Radieri

Menţiuni privind procedura

4066

863

Persoane fizice: 3779

Persone fizice 420

Persone juridice : 287

Personae juridice 443

1157

1307

Deschideri : 802

Deschideri 808

Radieri : 429

Radieri : 320

739

358

insolvenţei
Menţiuni privind puncte de lucru

Menţiuni suspendare activitate

Situaţia firmelor aflate în funcţiune la data de 31.12.2011
Tip comerciant

Număr de firme

Număr de firme aflate în
suspendare de activitate

Total din care:

11.931

2205

PFA/IF/II

5968

440

SNC

38

8

SRL

5715

1750

SA

102

5
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RA

1

0

OC

2

0

SC

38

1

CA

66

0

GIE

0

1

8.3. Servicii
Domeniul IT&C, municipiul Botoşani este iarăşi un utilizator, dar în creştere al acestor
tehnologii urmând trendul care se manifestă la nivel naţional, neavând firme de creaţie în
acest domeniu, şi în principal în software.
Serviciul de telefonie fixă este furnizat de SC Romtelecom SA, asigurându-se un grad de

telefonizare de 27,5% şi poate creşte, în funcţie de solicitările primite, până la 28,9% fără a
se face alte extensii de echipament. Există în schimb numeroase imobile noi care sunt în
exteriorul ariei de acoperire a reţelei. Locuitorii municipiului Botoşani beneficiază şi de noile
servicii oferite de Romtelecom: acces internet, sistem de mesagerie, precum şi serviciul de
telefonie mobilă Cosmote care are acoperire 100% în municipiu. Iar în urma liberalizării
pieţei de comunicaţii, pe piaţa telefoniei fixe au intrat şi alţi operatori, printre ei numărânduse UPC şi RCS&RDS, ICE-Net, etc. care au număr de abonaţi în creştere.
Serviciile de telefonie mobilă din municipiul Botoşani sunt furnizate de toate firmele care
operează la nivel naţional: Orange, Vodafone, Cosmote.
În municipiul Botoşani serviciile de internet sunt oferite de firme cu activitate naţională
(RCS&RDS, UPC, Romtelecom, Orange, Vodafone, ICE-Net, etc. dar şi prin mici reţele de
cartier. Gradul de utilizare a internetului este în creştere, urmând trendul naţional.
În ceea ce priveşte mass media, prin intermediul firmelor de cablu şi a tehnologiilor digitale
de transmisie prin satelit, aproape orice doritor poate avea acces la posturile de televiziune
internaţionale, naţionale şi locale. În ce priveşte radio-ul, se pot asculta majoritatea posturilor
cu acoperire naţională şi regională, existând şi un număr de posturi locale de radio.

8.4. Turism
În industria largă a ospitalităţii, un loc aparte îl constituie activitatea hotelieră, fiind şi cea
care asigură şi condiţionează în cel mai înalt grad volumul activităţilor turistice, deşi anumite
categorii de vizitatori nu recurg întotdeauna la serviciile unităţilor de cazare. Activitatea
hotelieră a devenit, începând cu anii 50, un element important al creşterii economico-sociale şi este,
în acelaşi timp, influenţată de dezvoltarea economică dintr-o anumită regiune, beneficiarii acestor
servicii fiind în principal oameni de afaceri.
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Locul şi rolul industriei hoteliere este, pe de o parte, influenţat de dezvoltarea economică a
zonelor în care îşi desfăşoară activitatea şi, pe de altă parte, influenţează, la rândul lor, nivelul de
dezvoltare a zonei. Ţinând cont că industria hotelieră oferă cu precădere servicii de cazare, rolul
acesteia este de a asigura infrastructura dezvoltării turismului, alături de ramura
transportului.
Municipiul Botoşani este reşedinţă şi cel mai mare oraş al judeţului caracterizându-se
printr-o 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.

5

TOTAL
4 stele
Total
camere

Capacita
te locuri

150

300

2

****
Hotel TexClub

17

34

3

****
Hotel
Europa

20

38

1

4

Clasificarea
structurilor
de primire
turistică

Hotel
Rapsodia

****
Hotel Maria
***
Hotel
Belvedere

3 stele
Total
camer
e

Capac
itate
locuri

56

102

40

80

2 stele
Total
camer
e

Capacit
ate
locuri

Camer
e

Locur
i

187

372

***
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6

9

Hotel
Premier
***
Pensiunea
Bianca

40

80

14

36

150

218

52

110

389

700

**
7

8

Hotel
Rares
**
Hotel Tineret

37

49

15

52

**
TOTAL LOCURI CAZARE:

În judeţul Botoşani, în luna februarie 2011 s-a înregistrat un număr de 2070 sosiri în
principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 40.9% mai multe sosiri
faţă de luna februarie 2010. Numărul înnoptărilor în luna februarie 2011 a fost de 2799, cu 44.1%
mai multe înnoptări faţă de luna februarie 2010. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost
în luna februarie 2011 de 10.9%, fiind în creştere cu 2.2 puncte procentuale faţă de luna februarie
2010. În lunile de vară şi toamnă din anul 2010 indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost
cuprins între 18.4 şi 25.9%.

9. Echipamente socio-culturale
9.1. Unităţi de învăţământ

Nr.crt.
1
2
3
4

Denumirea unităţii de învăţământ
Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 Botoşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 Botoşani
Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Botoşani
Grădiniţa cu program prelungit Sotron Botoşani

Municipiu
BT
BT
BT
BT

5

Şcoala Gimnazială Sfântul Nicolae Botoşani

BT

6

Şcoala Gimnazială nr. 7 Botoşani

BT

7

Şcoala Gimnazială Elena Rareş Botoşani

BT

8

Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani

BT

Tipul
unităţii
Gradinita
Gradinita
Gradinita
Gradinita
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII

Nr.elevi
an şcolar
2012-2013
265
290
170
230
386
1008
1116
901
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9

Şcoala Gimnazială nr. 11 Botoşani

BT

10

Şcoala Gimnazială Ion Creangă Botoşani

BT

11

Şcoala Gimnazială nr. 12 Botoşani

BT

12

Şcoala Gimnazială nr. 2 Botoşani

BT

13

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Botoşani

BT

14

Şcoala Gimnazială Sfânta Maria Botoşani

BT

15

Şcoala Gimnazială nr. 17 Botoşani

BT

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Şcoala Gimnazială Grigore Antipa Botoşani
Liceul Teoretic Nicolae Iorga Botoşani
Liceul Tehnologic Elie Radu Botoşani
Liceul Tehnologic Petru Rareş Botoşani
Liceul Dimitrie Negreanu Botoşani
Liceul Alexandru cel Bun Botoşani
Liceul teoretic Grigore Antipa Botoşani
Liceul cu Program Sportiv Botoşani
Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf Gheorghe
Botoşani
Colegiul Naţional A T Laurian Botoşani
Colegiul Economic Octav Onicescu Botoşani
Colegiul Naţional Mihai Eminescu Botoşani
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoşani

BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT

Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Scoala IVIII
Liceu
Liceu
Liceu
Liceu
Liceu
Liceu
Liceu
Liceu

BT
BT
BT
BT
BT

Liceu
Colegiu
Colegiu
Colegiu
Colegiu

25
26
27
28
29

1062
715
653
516
725
667
656
878
1602
364
555
645
916
630
879
788
387
1155
962
1218
1326

Suma alocată la capitolul „Învăţământ” a fost utilizată pentru finanţarea a 29 centre
financiar-contabile, în care sunt organizate 25 de grădiniţe, 14 şcoli generale, 4 licee, 4 grupuri
şcolare, 4 colegii naţionale şi Seminarul Teologic. Numărul de elevi şi preşcolari înscrişi în unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat cu finanţare din bugetul local, a fost în anul şcolar 2011-2012
de 22.442, iar în anul şcolar 2012-2013 de 22.407.
Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani
9.2. Sănătate
Furnizorii de servicii medicale din municipiul Botoşani, în anul 2012:
Nr. Crt.

Denumire

Spitalul de Recuperare Sf.
Gheorghe Botoşani

Spitalul de Pneumoftiziologie
Botoşani

1.

Indicatori de
eficienţă

2012

2011

2012

2011

Utilizarea
paturilor

274,08

271,64

294,23

272,11
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Durata medie
de spitalizare

11,65

11,18

18,41

19,26

Rulajul
bolnavilor

23,52

24,30

15,97

14,13

Mortalitatea

0,02

0,02

1,49

1,42

2.Spitale publice din municipiul Botoşani în subordinea Primăriei municipiului: 2.
Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoşani
Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani
3.Număr paturi:
Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoşani: 195 paturi
Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani: 120 paturi
4.Sanatorii TBC: nu sunt în municipiul Botoşani
5.Ambulatorii integrate ale spitalelor: 2.
Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoşani: un ambulatoriu.
Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani: un ambulatoriu.
6.Policlinici private (centre medicale): 4.
Centre de diagnostic şi tratament: 3 (cu 35 cabinete)
Centre medicale de specialitate: 1 (cu 17 cabinete)
7.Dispensare publice: un dispensar TBC la Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani.
8.Cabinete medicale private pe specialităţi: 41, din care:
Nr.crt

Denumirea specialităţii

Nr.cabinete

1.

Anatomie patologică şi
citologie

1

2.

Boli infecţioase

1

3.

Cardiologie

3

4.

Dermato- venerologie

2

5.

Diabet şi nutriţie

1

6.

Endocrinologie

2

7.

Gastro- enterologie

2

8.

Medicină de întreprindere

1

9.

Medicină internă

3
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10.

Medicina muncii

1

11.

Neurologie

2

12.

Obstetrică-ginecologie

8

13.

Oftalmologie

1

14.

ORL

4

15.

Ortopedie şi traumatologie

1

16.

Pediatrie

3

17.

Penumologie

1

18.

Psihiatrie pediatrică

1

19.

Radiologie

1

20.

Recuperare medicina fizică şi
balneologie

2

9.Medici de familie în municipiul Botoşani: 54
10.Cabinete stomatologice în municipiul Botoşani: 77
11.Medici stomatologi în municipiul Botoşani: 83
12.Farmacii în municipiul Botoşani: 42
Sursa: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani
9.3. Cultură, sport, recreere
Cultură
 Teatre şi instituţii muzicale – 3;
 Cinematografe - 1;
 Muzee - 4;
 Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” - 1
Teatre şi instituţii muzicale
Filarmonica de Stat Botoşani
Număr de proiecte 2012

Număr de beneficiari

Venituri proprii 2012

2012
76

28.928

109.265
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Teatrul „Mihai Eminescu”
Număr de spectacole 2012

Număr spectatori

Vânzări bilete

Venitur
i

2012

proprii
2012

67
97

SEDIU

SPECTACOL

30

12.168
19.500

79.583

SEDIU

141.87

SEDIU

7.332

8

62.295

187.577

SPECTATOR

E
DEPLASAR

I

E

DEPLASAR

DEPLASAR

E

E

Teatrul de Păpuşi “ Vasilache” Botoşani
Număr de spectacole 2012

Număr spectatori

Venituri proprii 2012

2012
198

24.582

141.157

Sport
 Sala Polivalentă “Elisabeta Lipa” – 1625 locuri;
 Stadionul Municipal – 6730 locuri;
 Stadion Victoria – 500 locuri;
 Stadion Mecanex – 500 locuri;
 Terenuri Sport – 40.
9.4. Altele
 Tribunale 1;
 Judecătorii 1;
 Bănci comerciale 16;

10. Gospodărie comunală
10.1. Alimentare cu apă
Sistemul de alimentare cu apă are următoarele caracteristici sintetice:
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Specificaţie

2008

2009

2010

2011

2012

Apă populaţie (mii m.c.)

3.354

3.475

3.294

3.496

3.389

Apă persoane juridice (mii m.c.)

2.277

1.913

1.731

1.561

1.578

Numărul populatiei branşate

109.560

106.650

93.750

79.980

40.356

Număr persoane juridice deservite

1.990

1.720

1.480

1.468

1.511

232

232

235

242

Lungimea reţelei de distribuţie
(Km)
Procent acoperit (%)
Reţea ce trebuie modernizată
(Km)
Staţii de tratare în curs de
modernizare

235

97 %
61

---

10.2. Canalizare menajeră
Caracteristici sintetice ale reţelei de canalizare în Municipiul Botoşani:
Lungimea totala a reŢelei de canalizare – 307 Km , din care :
o 173 Km necesită reabilitare (din punct de vedere al duratei de viaŢă depăşite şi al
frecvenŢei intervenŢiilor pentru remedieri defecŢiuni)
o 11 Km înlocuită
Material conductă canalizare
Lungime
– Diametru nominal (mm)
(m)
Polietilenă riflată – Dn 200
600
Polietilenă riflată – Dn 250
271
Polietilenă riflată – Dn 300
2.597
Polietilenă riflată – Dn 400
2.920
Fibră de sticlă – Dn 500
963
Fibră de sticlă – Dn 600
1.541
Fibră de sticlă – Dn 700
675
Fibră de sticlă – Dn 800
711
Fibră de sticlă – Dn 1000
789
- StaŢia de tratare a apei Cătămărăşti – reabilitată, iar apa potabilă furnizată se încadrează 100%
în parametri;
- StaŢia de epurare a apei uzate RăchiŢi - reabilitată, iar apa potabilă evacuată se încadrează
100% în parametri;
Sursa: SC Nova Apa Serv
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10.3. Alimentare cu energie electrică
SPECIFICAŢIE

Situaţia existentă

ReŢele de M.T.
- tensiune 20 kV
- lungime totală (Km)

260,16

- lungime totală LEA 20 kV (Km)

44,5

- lungime totală LES 20 kV (Km), din care:

215,66

- număr total distribuitoare (semidistribuitoare)

44

- energie electrică vehiculată anual prin reţele de M.T. (MWh) 147527
- număr total P . T .

229

- putere totală instalată în P . T .

157,04 MVA

ReŢele de joasă tensiune
- configuraţie

buclată- cu funct. Radială

- lungime totală (Km)

960,77 din care
212,92 km – iluminat

Vânzările de energie electrică
Consumatori casnici

40.940 MWh

Mici

Mari consumatori TOTAL

consumatori

industriali

36.036 MWh

69.003 MWh

145.979 MWh

Sursa: SC Electrica SA
10.4. Alimentare cu energie termică
Serviciile prestate de către S.C. Modern Calor S.A.în anul 2012 au fost:
furnizarea energiei electrice
furnizarea energiei termice
Energia electrică produsă este livrată următoarelor categorii de consumatori:
-

13 consumatori finali racordaţi direct din instalaţiile proprii ale societăţii, în baza
contractelor de furnizare;
în Sistemul Energetic Naţional în baza contractului reglementat încheiat cu EON Energie
Romania S.A;.
în Sistemul Energetic Naţional prin vânzări zilnice prin intermediul Transelectrica S.A.;
pentru consum intern în instalaţiile proprii ale sursei CET;
Energia termică este livrată următoarelor categorii de consumatori:
35 consumatori (instituţii publice şi agenţi economici) alimentaţi direct din reţeaua de
transport apă fierbinte;
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-

12480 apartamente branşate la reţelele de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi
apă caldă de consum;
67 agenţi economici branşaţi la reţelele de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi
apă caldă de consum;
Sursa : SC Modern Calor SA

10.5. Telecomunicaţii
Caracteristicile reţelei din municipiul Botoşani:
 centrală telefonică digitală Alcatel cu capacitate de 18.300 linii;
 centrală telefonică analogică cu 8000 linii şi echipament Alcatel cu 7000 linii;
 reţele subterane de telecomunicaţii;
 reţele aeriene de telecomunicaţii;

 aproximativ 300 telefoane publice.
10.6. Servicii locale de gopodărie comunală
Datele de gestionare a deşeurilor municipale de către Urban Serv SA în municipiul Botoşani, 2012
Denumire deşeu

Cantitate (to)

A.Deşeuri menajere şi asimilabile-total din
care:

35.320,00

1.deşeuri menajere de la populaţie colectate în
amestec

25.913, 00

2.deşeuri menajere şi asimilabile agenţi
economici, instituţii publice

6.563, 00

3.deşeuri menajere colectate separat-total din
care

2.844,00

-hârtie/ carton

79,00

-plastic/ PET

13,60

-sticlă

0,80

-metale

0,10

-DEEE

15,40

-biodegradabil

2.629,00 din gospodăriile
individuale(case+cimitire)+107 din pieţe

B.Deşeuri din servicii municipale-total din

5.401,00 (valorificat bio=1.985,00 şi inerte
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care:

1=1.883,00)*

1.Deşeuri stradale

3434,00 (valorificat bio=555,00 şi
inerte=1.883,00)

2.Deşeuri din pieţe

1637,00 (valorificat bio=1.100,00)*

3.Deşeuri din grădini şi spaţii verzi

330,00 (valorificat bio= 330,00)*

C.Deşeuri din construcţii şi demolări
populaţie

1.868,00 (valorificat inerte 2=1.868,00)

TOTAL Deşeuri municipale colectate

42.589,00

D.Deşeuri industriale colectate şi depozitate,
total din care:

21.577,00 (valorificat inerte 2=21.212,00)

1.Textile

365,00

2.Resturi de fontă

279,00 (valorificat inerte 2= 279,00)

3.Deşeuri din construcţii şi demolări

20.933,00 (valorificat inerte 2=20.933,00)

E.Sticla încredinţată pentru eliminarea finală

0,00

F.Toner imprimantă

0,12

TOTAL Deşeuri depozitate

33.375,00 (DCD=19.401,00 si
SSTD=13.974,00)

Deşeuri valorificate prin URBAN SERV S.A.

29.362,00 (din care reciclabile, stoc final 2012,
00= 7 to)

Populaţia deservită cu servicii de
colectare/eliminare deşeuri din municipiul
Botoşani (locuitori)

113.107,00 (conform cu informarea dată de INSDJS Botoşani)

*Cantităţile se regăsesc în deşeuri valorificate prin URBAN SERV S.A.
Inerte 1-prin utilizare ca amenajare depozit ca strat de acoperire la compactare.
Inerte 2-prin utilizare ca amenajare depozit ca strat de stabilizare (consolidare a corpului de deşeuri
) +amenajare zona obor.
DCD- depozit controlat de deşeuri neconform clasa „b”-calendar de sistare depozitare 16.07.2012,
conform cu H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor.
SSTD-spaţiu de stocare temporară pentru deşeuri municipale menajere şi asimilabile-obiectiv
autorizat până la 01.11.2013.
Sursa: SC Urban Serv SA
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11. Edificii culturale şi de cult
Edificii religioase
 Biserica "Sf. Nicolae", Popăuţi - Botoşani, ctitorie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt datează din
1496 şi are picturile interioare de mare valoare şi de un caracter original;
 Biserica "Sf. Gheorghe" Domnească - Botoşani, înălţată de Doamna Elena Rareş, datează
din 1551şi resimte influenţele ctitoriei lui Ştefan Voievod, lăcaş ce s-a impus în societatea
locală datorită vechimii şi aşezării sale în centrul oraşului, Sf. Gheorghe fiind astăzi patronul
spiritual al municipiului. Biserica a aniversat în 2001, 450 de ani de existenţă;
 Mănăstirea Popăuţi - Botoşani,
 Biserica Uspenia - Botoşani, ctitorie a Doamnei Elena, soţia voievodului Petru Rareş,
datează din 1552, şi este deţinătoare de valori de autentic tezaur-valori de pictură, sculptură,
carte veche ( azi Biserica Adormirea Maicii Domnului);
 Biserica "Sf. Ilie" - Botoşani, îşi are începuturile în 1778, ca biserică a Breslei Blănarilor, de
renume în lumea meşteşugarilor botoşăneni;
 Biserica Armeano-Gregoriană "Sf. Treime" Botoşani, ridicată în sec. XVI, impresionează
prin valorile arhitecturale, de sculptură şi carte veche religioasă specific armeneşti. A fost
reclădită în 1795 şi renovată în 1832;
 Biserica Romano Catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" - Botoşani, construită la mijlocul
sec. XIX în manieră neogotică, înnobilează în chip fericit peisajul citadin botoşănean;
 Biserica Lipovenească - Botoşani, actuala clădire a bisericii s-a înălţat pe o veche capelă de
lemn în anul 1853. Autentic centru de religie şi cultură, pe lângă biserică fiinţează o şcoală a
etnicilor lipoveni. Posedă frumoase icoane de sorginte rusească, cărţi vechi şi odoare lucrate
cu rafinament artistic;
 Biserica " Întâmpinarea Domnului şi Sfinţii Împăraţi" Ruset a fost înălţată în anul 1826;
 Biserica "Cuvioasa Paraschieva" a fost înălţată în anul 1816;
 Biserica"Vovidenia".

Edificii culturale
 Muzeul Judeţean (Secţia Istorie şi Arheologie) - Botoşani, monument istoric, a cărui clădire
datează din 1913, având destinaţia iniţială de prefectură a judeţului Botoşani . Din 1977 este
organizat ca muzeu de istorie, reprezentând o oglindă a evoluţiei istorice a meleagurilor
botoşănene;
 Galeriile de Arta "Ştefan Luchian" Botoşani;
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 Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani, clădirea a fost inaugurată în 1914, distrusă apoi în
timpul bombardamentelor din 1944 şi refăcută ulterior în 1958 şi în anii '90;
 Teatrul pentru copii şi tineret “Vasilache” - Botoşani;
 Fosta clădire a Filarmonicii Botoşani, Vila Ventura a fost construită la sfârşitul sec. XIX în
stil neoclasic;
 Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani, clădirea bibliotecii, renumita "Casa
Moscovici", este o adevărată bijuterie arhitectonică, construită la sfârşitul secolului XIX,
îmbinând într-o sinteză armonioasă elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane.
Fondul de carte este de aproximativ 380.000 volume;
 Casa memorială "Nicolae Iorga" - Botoşani, în care s-a născut şi a copilărit marele istoric
Nicolae Iorga. Este şi un spaţiu expoziţional de excepţie ce cuprinde mărturii ale vieţii şi
activităţii sale, o bibliotecă ce conţine câteva sute din operele istorice, literare şi
memorialistice semnate Nicolae Iorga;
 Casa Antipa - Botoşani, clădire construită în stil eclectic de inspiraţie franceză la sfârşitul
sec. XIX. Aici s-au născut marele biolog Grigore Antipa şi fratele său, naturalistul Nicolae
Leon;
 Clădirea Primăriei - Botoşani, edificiu construit la sfârşitul sec. XVIII în stil eclectic de
influenţă germană. Este restaurată între 1906-1914, iar la mijlocul sec. XVIII, clădirea
devine sediul Tribunalului unde Mihai Eminescu a lucrat în calitate de copist în perioada
octombrie 1864-martie 1865;
 Casa Silion - Botoşani, datează din jurul anului 1900, şi îmbină armonios mai multe stiluri
arhitectonice (eclectic francez, art - nouveau). Este plasată în mijlocul unei grădini cu
fântâna, iar intrarea principală este încadrată de statui;
 Centrul Vechi - Botoşani, este partea cea mai veche a oraşului din punct de vedere
arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinaţie comercială datând din
sec. XVII-XVIII.

12. STAREA MEDIULUI ŞI BIODIVERSITATE
A) STAREA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI
Mediul înconjurător reprezintă ansamblul de elemente şi fenomene, naturale şi artificiale, din jurul
nostru care condiţionează calitatea vieţii în general şi pe cea a omului în special. Poluarea reprezintă
modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine numite poluanţi, ca
urmare a activităţii omului şi/sau a fenomenelor naturale extreme şi care provoacă prin natura lor,
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prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii,
creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii.
Participarea la programe speciale
5 mai 2012 - LET’S DO IT, ROMANIA!
Judeţul Botoşani a ocupat locul I în Regiunea 1 Nord-Est în cadrul campaniei naţionale „ LET‟S
DO IT, ROMANIA!”. În campanie, aflată la a 3 a ediţie, au fost implicate autorităţile publice
locale, instituţiile publice şi operatorii economici de salubrizare. Astfel, în ziua de 5 mai 2012 s-a
reuşit implicarea unui număr de 50 primării şi a următoarelor instituţii: Instituţia Prefectului,
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Secţia Drumuri Naţionale, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri,
Penitenciarul Botoşani, Direcţia Silvică, SGA, Inspectoratul de Jandarmi, Poliţia Locală Botoşani.
Toţi operatorii de salubrizare din judeţ au participat voluntar, gratuit, la acţiunile de ridicare,
transport şi depozitare a deşeurilor colectate. Rezultatele proiectului în judeţul Botoşani au fost:
12970 voluntari şi 12904 saci cu deşeuri colectaţi şi transportaţi la cele 3 depozite de deşeuri
deschise.
Concursul “Şcoala mea protejează mediul” - ediţia a V a
În perioada martie – mai 2012 s-a desfăşurat a V-a ediţie a concursului „Şcoala mea
protejează mediul”, concurs dedicat unităţilor de învăţământ cu clasele I – VIII din municipiul
Botoşani şi organizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în parteneriat cu Primăria
municipiului Botoşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, concurs dedicat Zilei Mondiale a
Mediului care se sărbătoreşte în fiecare an pe 5 iunie. La ediţia din anul 2012, marele premiu al
concursului a fost câştigat de Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoşani.
Săptămâna Mobilităţii Europene
Pentru marcarea celei de a 11- a ediţii a Săptămânii Mobilităţii Europene desfăşurată în perioada
16-22 septembrie 2012, sub deviza „„Să acţionăm în direcţia potrivită”, au fost organizate
activităţi specifice: distribuire de materiale informative în unităţi de învăţământ, campanie de
conştientizare a populaţiei municipiului Botoşani, lecţii deschise, concursuri pentru copii.
Tabara “Eco-know-life” – Agafton, Botosani
În perioada 20.08.2012 – 26.08.2012, în localitatea Agafton, comuna Curteşti, judeţul Botoşani, în
tabăra “Codrii de aramă”, a avut loc a IV-a ediţie a Proiectului “Tabara Naţională Eco-Know-Life”.
Organizatorii acestui eveniment, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Bucureşti prin
Direcţia pentru Tineret Botoşani au avut ca principali colaboratori Agentia pentru Protecţia
Mediului şi Clubul Sportiv “DAO” din Botoşani.
La tabără au participat peste 100 de tineri din toate judetele tarii însoţiţi de 10 cadre didactice şi a
avut ca scop deprinderea unor cunoştinţe noi legate de protejarea mediului înconjurător,
desfăţurarea de activităţi practice în mijlocul naturii. Participantii la tabara au desfasurat activităţi
de protejare a mediului, dar şi de orientare şi autoapărare.
Rolul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani este de a reglementa activităţile cu impact
asupra mediului şi de a monitoriza calitatea factorilor de mediu în întreg judeţul.
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După natura lor, activităţile care ar putea produce fenomene de polare a mediului din
municipiul Botoşani pot fi diferenţiate în activităţi industriale specifice, transport rutier, activităţi
casnice şi construcţii.
Calitatea factorilor de mediu în municipiul Botoşani
a. Calitatea aerului
Calitatea aerului în municipiul Botoşani este monitorizată de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Botoşani prin intermediul Staţiei Automate de Fond Urban BT – 1, staţie inclusǎ în
Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.
Sunt monitorizaţi principalii poluanţi ai aerului:dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de
carbon, ozon, benzen, toluen, etilbenzen, xileni, pulberi în suspensie, precum şi parametrii meteo:
direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditatea relativă,
precipitaţiile.
Poluanţii atmosferici sunt monitorizaţi şi evaluaţi în conformitate cu Legea 104/2011 –
privind calitatea aerului înconjurǎtor.
Informarea cetăţenilor din municipiul Botoşani cu privire la calitatea aerului se realizează
prin afişarea orară automată a indicelui general pe panoul exterior situat în zona centrală a
municipiului Botoşani, lângă Casa Cărţii, şi pe panoul interior de la sediul APM Botoşani.
De asemenea, specialiştii APM calculează zilnic indicele general de calitatea aerului pentru
ziua anterioară şi îl publică sub forma unui buletin informativ pe site-ul instituţiei.
(http://apmbt.anpm.ro/articole/buletine_calitate_aer-163)
Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la Staţia Automată de Fond Urban BT-1

2011

Indice general de calitatea aerului zilnic
2
1
3
4
5
FOARTE
EXCELENT
BUN
MEDIU RĂU
BUN
40 zile
190 zile 102 zile
6 zile
-

2012

37 zile

An

200 zile

98 zile

2 zile

-

6
FOARTE
RĂU
-

Lipsă indice
general*
27 zile
29 zile

*Obs.: nu a putut fi calculat indicele general deoarece nu au fost disponibili cel puţin 3
indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.
Din datele prezentate se observă că indicele general de calitatea aerului a avut o evoluţie
între calificativele „excelent” şi „bun” (1-3) în peste 90% din zile. Calificativul „mediu” (4) a fost
determinat de valorile înregistrate pentru indicatorii: „dioxid de azot” (valori determinate de
staţionarea autovehiculelor cu motoarele pornite în imediata vecinătate a staţiei de monitorizare) şi
„ozon” (valori crescute datorate radiaţiei solare).
Referitor la faptul că în unele zile ale anului 2012 pe panoul situat lângă Casa Cărţii a apărut
indicele specific „rău” (5), acest lucru a fost determinat de valorile înregistrate la indicatorul
„pulberi în suspensie”, valori determinate, în anotimpul rece, de funcţionarea centralelor
termoelectrice şi de condiţiile de calm atmosferic şi ceaţă – care au favorizat reţinerea poluanţilor
aproape de sol, iar în anotimpul cald – de lucrările de modernizare şi de construcţii aflate în lucru,
precum şi de traficul rutier.
În anul 2012 s-au înregistrat 26 depăşiri ale valorii limite zilnice (50 µg/m3) la indicatorul
PM10 gravimetric.
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b) Calitatea precipitaţiilor
În anul 2012 s-a analizat apa de precipitaţii prelevată din punctul de monitorizare „APM Botoşani”,
efectuându-se în total 502 analize. Pentru evaluarea calităţii precipitaţiilor s-au luat în considerare
următorii indicatori: pH, conductivitate, NH4+, NO3-Cl-, SO42-, Ca2+, Mg2+ şi aciditate. Nu s-au
înregistrat precipitaţii cu caracter acid.
c) Calitatea solului
În anul 2012 s-au efectuat analize pe probe de sol în următoarele puncte de monitorizare din
municipiul Botoşani:
- Rampa de salubrizare Botoşani
- Staţia de epurare Botoşani
- Intersecţie Pod de Piatră,
- intersecţie gară
S-au analizat următoarele metale: Pb, Cr, Mn, Cu, Zn, Cd, Fe şi Ni. Concentraţiile obţinute s-au
încadrat în valorile sensibile-prag de alertă, conform Ord. 756/1997, cu excepţia Pb în unele puncte
de monitorizare.
d) Monitorizarea nivelului de zgomot
Laboratorul APM monitorizează zgomotul din traficul rutier şi zgomotul din interiorul zonelor
funcţionale: parcuri, zone de recreere şi odihnă, pieţe şi parcări auto.
Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului ce
mărgineşte partea carosabilă, se stabileşte în funcţie de categoria tehnică a străzilor (respectiv de
intensitatea traficului):
străzi categoria I cu limita de 85 dB – monitorizare în 4 puncte
străzi categoria II cu limita de 70 dB – monitorizare în 10 puncte
străzi categoria III cu limita de 65 dB – monitorizare în 6 puncte
În anul 2012 s-au efectuat 361 măsurări de zgomot pentru monitorizare din care 196 pentru trafic,
20 pentru pieţe, 13 pentru parcări auto şi 23 pentru parcuri. S-au înregistrat depăşiri la măsurătorile
pentru traficul rutier la toate categoriile de străzi, la pieţe şi parcuri. Nu s-a înregistrat nici o
depăşire a valorii admise de 90 dB la parcările auto.
Numărul cel mai mare de depăşiri s-a înregistrat la traficul rutier, pentru străzile de categoria
tehnică III de 38%, iar cel mai mic de 2,3% pentru magistrale.
Elaborarea hărţilor de zgomot
Conform legislaţiei existente, având în vedere numărul de locuitori şi densitatea populaţiei, Primăria
municipiului Botoşani are obligaŢia realizării hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune
aferente, astfel:
- hărţile strategice de zgomot, până la data de 30 iunie 2012
- planurile de acţiune, până la data de 18 iulie 2013.
Primăria municipiului Botoşani se află în etapa de întocmire a documentaŢiei cu privire la achiziŢia
serviciilor de realizare a hărŢii de zgomot. Ulterior întocmirii, documentaŢia va fi transmisă spre
verificare şi aprobare către Autoritatea NaŢională pentru Reglementarea AchiziŢiilor Publice.
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e) Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu
Laboratorul de radioactivitate al APM Botoşani efectuează măsurători beta globale şi de debit al
dozei gamma în aer, cât şi prelevarea, pregătirea şi transmiterea de probe de mediu pentru
măsurători gammaspectrometrice.
În cursul anului 2012, pentru toate probele analizate, valorile activităţilor specifice beta globale
determinate s-au situat în intervalul de variaţie al mediilor multianuale şi nu au fost înregistrate
depăşiri ale limitelor de atenţionare.
APM Botoşani are în dotare o Staţie automată de monitorizare a dozei gamma în timp real, care pe
lângă senzorii de doză gama are în dotare şi senzori pentru monitorizarea parametrilor meteo:
temperatură, umiditate, direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică. Aceasta face parte din
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului şi realizează, prin activităţile de
monitorizare şi control, detectarea variaţiilor nivelului de radioactivitate din mediu.
B) STAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI
Gestiunea eficientă a mediului natural şi socio-economic, este o condiţie indispensabilă a
dezvoltării durabile şi presupune continuitatea în timp a acţiunii.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 170/2010 privind unele măsuri pentru protecţia
ariilor naturale protejate de interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a arborilor monumente
ale naturii, a florei şi faunei sălbatice, în municipiul Botoşani, sunt declarate 9 parcuri dendrologice
şi 84 arbori monumente ale naturii (Anexele nr 2 şi 3), după cum urmează:
PARCURI DENDROLOGICE
Nr.
Crt.
1
2
3

Denumire

Localizare

Administrator

Parcul “Mihai Eminescu”
Parcul Policlinicii
Parcul Central

Primăria Botoşani
Spitalul Judeţean
Primăria Botoşani

4

Casa Sofian

B-dul Mihai Eminescu
Strada Marchian
Centrul Civic (strada Cuza
Vodă-Piaţa RevoluţieiBiblioteca Centrală)
Strada I.C.Brătianu

5
6
7

Parcul Tineretului
Parcul Curcubeului
Parcul Rediu

8
9

Parcul Elie Radu
Parcul APM Botoşani

Strada Parcul Tineretului,
Strada Primăverii
Sediul Ocolului Silvic
Botoşani
Grup Şcolar Elie Radu
Lângă APM Botoşani

Leagănul de copii nr.1
Botoşani
Primăria Botoşani
Primăria Botoşani
Ocolul Silvic Botoşani
Grup Şcolar Elie Radu
Primăria Botoşani

ARBORI DECLARAŢI MONUMENTE ALE NATURII
NR
SPECIE
CRT
1
Quercus robur (Stejar)

2

Quercus robur (Stejar)

LOCALIZARE
Intersecţie B-dul
M.Eminescu cu DN
Suceava
Internatul Liceului AT
Laurian

NR
EX
1

1

VIRSTA

CUSTODE

secular

Primăria mun. BT

secular

Liceul AT
Laurian
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Strada Calea
Naţională, zona Piaţa
Centrală
Parcul Policlinicii

1

secular

Primăria mun. BT

1

secular

Parcul Policlinicii

2

6

Fagus silvatica var.
Vulgaris purpurea
(Fagul roşu )
Taxus baccata (tisă)

Administraţia
Spitalului
Administraţia
Spitalului

Parcul Policlinicii,

20

7
8

Taxus baccata (tisă)
Taxus baccata (tisă)

20
3

9
10

Taxus baccata (tisă)
Taxus baccata (tisă)

Casa Sofian
Şcoala nr 4 str Stefan
Luchian
Sediul PSD
Str Dragoş Vodă nr 13

11
12
13

Quercus robur (Stejar)
Quercus robur (Stejar)
Populus nigra (plop
negru)
Populus alba (plop alb)

Str. Cuza Voda
Parcul M.Eminescu
Parcul M.Eminescu

1
1
1

Parcul M.Eminescu

1

Paulownia
tomentosa(Paulownia)
Magnolia liliiflora
(magnolie)
Ginkgo biloba (arborele
pagodelor)

Str. Unirii

1

Piaţa Revoluţiei

4

Primaria mun. BT

Strada Mihail
Kogălniceanu nr.14,
sc. C
Palatul copiilor

1

Primăria mun. BT

1

Primăria mun. BT

Palatul copiilor
Octav Onicescu
Octav Onicescu

1
1
1

Primăria mun. BT
Primăria mun. BT
Primaria mun. BT

Octav Onicescu

3

Primăria mun. BT

Octav Onicescu

1

Primăria mun. BT

Str. Puşkin nr 9

1

d-na Arapu
Mihaela

Parcul Primăriei

1

Primăria mun. BT

3

Quercus robur (Stejar)

4

Quercus robur (Stejar)

5

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25

Ginkgo biloba (arborele
pagodelor)
Quercus robur (stejar)
Pinus strobus (pin strob)
Magnolia kobus
(magnolia)
Paulownia tomentosa
(paulonia)
Acer negundo (arţar
american)
Saphora
japonica(salcam
japonez)
Saphora
japonica(salcam
japonez

2
13
secular
secular

Administraţia
Spitalului
Casa Sofian
Scoala nr 11
Botoşani
Primăria mun. BT
Camera de
Comerţ
Primăria mun. BT
Primăria mun. BT
Primăria mun. BT
Primăria mun. BT

-

Primăria mun. BT

Din totalul de 9 parcuri dendrologice şi 84 arbori declaraţi monumente ale naturii de pe
teritoriul municipiului Botoşani, 5 parcuri dendrologice şi 23 arbori se află în administrarea
Primăriei municipiul Botoşani.
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Botosani a desfăşurat, în cursul anului 2012, acţiuni
sistematice pentru verificarea parcurilor dendrologice, a stării de sănătate a arborilor declaraţi
monumente ale naturii şi a urmărit respectarea regulamentelor de administrare ale acestora,
menţionate în HCJ nr 170/2010. Conform acestor regulamente, sunt necesare realizarea panourilor
de avertizare la intrarea în parcurile dendrologice şi a plăcuţelor de inscripţionare pentru arborii
declaraţi monumente ale naturii, în scopul informării populaţiei asupra statutului conservativ.
Referitor la îndeplinirea obligaţiilor privind protejarea speciilor de păsări sălbatice prevăzute
în Directiva 2009/147/EC (Directiva Păsări), în concordanţă cu prevederile din OG nr 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,a florei şi faunei
sălbatice cu modificările şi completările ulterioare-art 33 alin(2), menţionăm că APM Botoşani a
efectuat periodic acţiuni de verificare în pieţele municipiului Botoşani, pentru verificarea
comerţului cu specii de păsări. Deşi în anii trecuţi s-au depistat cazuri de cetăţeni care capturau şi
comercializau specii de păsări sălbatice protejate , în ultimii doi ani nu s-au mai identificat astfel de
cazuri.
De asemenea, APM Botoşani a efectuat acţiuni de identificare a speciilor de păsări sălbatice
protejate din municipiul Botoşani, dintre care menţionăm: Athene noctua(cucuveaua), Otus
scops(ciuş), Motacilla spp.(codobatura), Carduelis spp(sticleţi, scatii).
Referitor la biodiversitatea municipiului Botoşani, este de menţionat faptul că toate
planurile/proiectele propuse pe teritoriul municipiului, au integrat în documentaţiile tehnice
aspectele legate de biodiversitate, având în vedere respectarea legislaţiei în domeniu.
Acţiuni de informare/conştientizare pentru protejarea biodiversităţii
APM Botoşani, a colaborat cu Primăria municipiului Botoşani, la derularea unor activităţi
teoretice si aplicative, pentru marcarea unor evenimentele din calendarul ecologic şi nu numai: Ziua
Mondială a Biodiversităţii, Ziua Mondială a Zonelor Umede, Ziua Mondială a Mediului, Luna
pădurii, Luna curăţeniei, Programul Let‟s Do It România.
Consemnăm mai jos câteva din aceste acţiuni:
participarea la Simpozionul interjudeţean „BIODIVERSITATE ŞI DEZVOLTARE
DURABILĂ”, organizat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă OPTIM Botoşani la
sediul Grupului Şcolar „Dimitrie Negreanu” Botoşani din strada Dimitrie Ralet nr. 9
Botoşani. Proiectul este realizat anual, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului
Botoşani şi al Consiliului Local Botoşani, parteneri fiind Instituţia Prefectului Judeţul
Botoşani şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani;
participare la Simpozionul „Noi şi Natura”, organizat de Grupul Şcolar “Petru Rareş;
ore de informare/conştientizare desfăşurate în instituţii de învăţământ din municipiu, cu
privire la valorile ecologice din municipiul Botoşani şi necesitatea conservării lor;
acţiuni de salubrizare a spaţiilor verzi din municipiu;
acţiuni de plantări de arbori.
În concluzie, menţionăm că starea biodiversităţii în municipiul Botoşani este una favorabilă,
dar menţinerea şi îmbunătăţirea ei presupun o continuitate a acţiunilor, o colaborare instituţională şi
nu in ultimul rând, accesarea programelor care finanţează dezvoltarea spaţiilor verzi şi protejarea
naturii.
Protejarea valorilor naturale şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi din municipiul Botoşani
îmbunătăţesc aspectul peisagistic al oraşului care are un rol psihogen şi sanogen pentru populaţie.
De asemenea, o stare favorabila a biodiversităţii, constituie un factor compensatoriu pentru efectele
negative ale schimbărilor climatice. Din aceste motive, ecosistemul urban trebuie să se bucure de
aceeaşi atenţie pentru conservarea naturii, ca şi zonele neantropizate.
Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
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II. ACTIVITĂŢI RELEVANTE

Page 40 of 133

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

BUGETUL MUNICIPIULUI
Bugetul local al municipiului Botoşani pe anul 2012 s-a realizat la partea de venituri în sumă
de 241.105,97 mii lei , iar la partea de cheltuieli în sumă de 247.644,47 mii lei din care 7.26,35 mii
lei au fost utilizaŢi din excedentul anului anterior.
Veniturile încasate la bugetul local în anul 2012 sunt formate din veniturile din impozite şi taxe
locale, taxe speciale, donaţii şi sponsorizări şi venituri din capital în sumă de 38.408.28 mii lei, cote
şi sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de 40.273,24 mii lei, sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată în sumă de 75.302.93 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 54.137,42
mii lei, subvenţii primite de la alte administraţii în sumă de 92,58 mii lei şi sumele primite în contul
bugetului local în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă în sumă de 32.890,52 mii lei.
Comparativ cu anul 2011, veniturile totale ale bugetului local au crescut în anul 2012 cu 10,29%.
Încasări realizate
- mii lei 2011
2012

218.605,32
241.105,97

Veniturile proprii ale bugetului local aprobate prin buget s-au realizat, în anul 2012, în procent de
91,94% (85.170,7 mii lei prevederi, 78.308,1 mii lei realizări), din care veniturile din impozite şi
taxe locale s-au realizat în procent de 88,13% ( 37.100 mii lei prevederi, 32.695 mii lei realizări), ca
urmare a resimţirii mai accentuate la nivelul municipiului a efectelor crizei economice şi financiare.
La veniturile fiscale, în condiţiile menţinerii sau reducerii, în anul 2012, a nivelelor de
impozitare din anul precedent, s-a înregistrat o scădere a încasărilor de 3,45%, scădere care se
localizează la sursele care se constituie ca fiind barometrul dezvoltării economice din perioada
analizată şi anume: impozitul pe clădiri persoane juridice, impozitul pe veniturile din transferul
proprietăţilor imobiliare, impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoanele juridice şi
persoanele fizice şi taxele şi tarifele pentru eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor de funcţionare.
La veniturile fiscale, în condiţiile înregistrării pe total a acestei scăderi de 3,45%, se
înregistrează, în structură, creşteri ale încasărilor, în anul 2012 faţă de anul 2011, la următoarele
surse importante de venit: impozitul pe clădiri peroane fizice cu o creştere de 1,53%, impozitul pe
teren persoane juridice cu o creştere de 3,67%, impozitul pe teren persoane fizice cu o creştere de
1,46%.
În anul 2012, comparativ cu anul 2011, au scăzut semnificativ încasările din venituri
nefiscale, ca urmare a scăderii foarte accentuate a veniturilor din dividende de la societăţile
comerciale din subordinea Consiliului local. Scăderea încasărilor din dividende în anul 2012 faţă de
anul 2011 a fost de 94,3%, iar în cifre absolute de 2.511,4 mii lei, această scădere reprezentând 57,6
% din totalul scăderii încasărilor la bugetul local în anul 2011 faţă de anul 2012.
În anul 2012 s-au înregistrat creşteri ale încasărilor la veniturile care sunt rezultanta
valorificării patrimoniului public şi privat al Consiliului local. Astfel veniturile din concesiuni şi
închirieri au crescut cu 2,81%, iar veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi au crescut cu 3,41 %.
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Pe această linie, în anul 2012, toate compartimentele de muncă ale primăriei au fost antrenate în
analiza situaţiilor de valorificare mai bună a bazei de taxare şi impozitare.
În vederea stimulării plăţii integrale a datoriilor la impozitele pe clădiri, terenuri şi maşini s-au
acordat, în anul 2012, potrivit aprobării Consiliului Local, bonificaţii de 10 % la un număr de
19.400 contribuabili persoane fizice, valoarea bonificaţiilor acordate fiind de 408,9 mii lei, în
creştere cu 8,8 % faţă de anul precedent.
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 şi la toate modificările
şi completările aduse legislaţiei fiscale.
Cheltuielile bugetului local au fost realizate în anul 2012 în sumă de 247.644,47 mii lei, repartizate
pe capitole de cheltuieli astfel:
Nr.
Capitol bugetar
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Autorităţi publice şi acţiuni externe
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
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia mediului
Combustibil şi energie
Transporturi
Total

Plăţi
efectuate
2012 (mii lei)
6.739,00
2.996,11
4.353,99
2.578,70
66.584,51
1.688,51
10.874,73
6.050,10
33.451,22
11.445,52
76.226,12
24.655,96
247.644,47

În total cheltuieli efectuate în anul 2012 cheltuielile cu energia termică şi investiţiile în sistemul de
termoficare deţin o pondere de 30,78% (76.226,12 mii lei), urmate de cheltuielile cu învăţământul
cu o pondere de 26,89% (66.584,51 mii lei), dezvoltarea serviciilor publice şi locuinţe cu o pondere
de 13,51% (33.451,22 mii lei), transporturile cu o pondere de 9,96% (24.655,96 mii lei),
salubritate, canalizare, colectarea deşeurilor cu o pondere de 4,62% (11.445,52 mii lei), cultură,
recreere şi religie cu o pondere de 4,39% (10.874,73 mii lei), autorităţi publice 2,72% (6.739,00,
mii lei), asigurări şi asistenţă socială 2,44% (6.050,10 mii lei), dobânzi şi comisioane 1,76%
(4.343,99 mii lei), alte servicii publice generale 1,21% (2.996,11 mii lei), ordine publică 1,04%
(2.578,70 mii lei), sănătate 0,68% (1.688,51 mii lei).
Comparativ cu anul 2011 cheltuielile în anul 2012, au fost mai mari cu 17,17%.
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Anul

Plăţi efectuate
- mii lei -

2011
2012

211.360,04
247.644,47

Pentru realizarea investiţiilor de interes public, s-au utilizat atât resurse ale bugetului local cât şi
fonduri obţinute prin contractarea unei finanţări rambursabile în anul 2012, în sumă de 20.000,00
mii lei.
Pe surse de finanţare fondurile alocate pentru investiţiile publice în anul 2012, se prezintă astfel:
Sursa de finanţare
- bugetul local
- împrumut bancar
TOTAL

2012
- mii lei97.881,54
20.434,88
118.316,42

In anul 2012 s-au emis 17.875 titluri executorii, iar ca urmare a actiunilor de executare silita s-au
realizat incasari din impozite si taxe locale in suma totala de 4.480 mii lei.
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DEZVOLTARE LOCALĂ
PROIECTE (după stadiul de implementare)
Primăria Municipiul Botoşani a derulat în anul 2012 lucrări în valoare de 364.475.127,63
lei, şi are în contractare proiecte in valoare de 22.175.975,93 lei.
La data de 31.12.2012 Municipiul Botoşani avea 3 proiecte în evaluare depuse în cadrul
Programului Operaţional Comun RO-UA-MD 2007-2013. Din cele 3 proiecte 2 sunt depuse în
parteneriat şi unul ca solicitant. Bugetul aferent Primăriei Municipiului Botoşani pentru proiectele
aflate în evaluare este de aproximativ 443.000 euro.
La sfârşitul anului 2012 proiectele din cadrul Primăriei Municipiului Botoşani pot fi împarŢite
în patru categorii:
I.

Proiecte finalizate
1. “Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani”

2. Amenajare centru social – „Reutilizare clădire în scopul transforării îm centru social în
municipiul Botoşani”
II.

Proiecte în implementare

1. “Reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi precum şi reablitarea şi
modernizarea iluminatlui ornamental aferent acestora, în municipiul Botoşani”.
2. “Modernizarea şi reabilitarea accese pietonale şi carosabile precum şi iluminat
arhitectural în Municipiul Botoşani”.
3. “Reabilitarea şi modernizarea străzilor inelului principal de circulaţie din Municipiul
Botoşani”.
4. “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoşani, pentru
perioada 2009-2028, în scopuţ conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice.”
5. “Parc regional de agreement turistic şi sportiv - Cornişa”
III.

Proiecte în contractare
1. „Restaurare şi consolidare Teatrul Mihai Eminescu Botoşani” –
2. “Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare TuristicăBotoşani”

IV.

Proiecte în evaluare

1. “Utilizarea eficientă a deşeurilor reciclabile din spaţiul real în cel virtual cu beneficii
reale” – depus în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova
2007-2013
2. „O abordare comună a situaţiilor de urgenţă în zona de frontieră” – depus în cadrul
Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
3. “Dezvoltarea sectorului agricol prin creara unei reţele transfrontaliere agricole” - depus
în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
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I.

Proiecte finalizate
1. “Reabilitare şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani”

Valoare totală: 43.666.036 lei
Acest proiect este finanţat în cadrul POR Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie
2.1 – reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reablitarea şoselelor de centură. Valoarea totală a acestui proiect a fost de 43.666.036
lei, durata de implementare a fost de 40 luni, iar lucrările au fost finalizate în luna septembrie a
anului 2012.
În cadrul proiectului au fost reabilitate 14,3 km de străzi (reţeaua de străzi urbane care preia
traficul greu din Botoşani). Au fost reabilitate următoarele tronsoane: Calea Naţională (bariera
Dorohoi) – 3,15 km, strada Uzinei – 0,2 km, strada Împarat Traian – 1,5 km, strada Tudor
Vladimirescu – 1,75 km, strada Petru Rareş - 1,2 km, Calea Naţională (bariera Iaşi) – 3,75 km,
strada Sucevei – 1,85 km.
Pe perioada de implementare a proiectului au fost efectuate lucrări care au constat în:
- Reabilitarea căilor de circulaţie şi a suprafeţelor destinate deplasării pietonilor, pentru
readucerea acestora la nivelul “de serviciu” potrivit normelor tehnice în vigoare;
- Modernizarea elementelor geometrice şi redimensionarea capacităţii portante a străzilor,
reabilitare trotuare, crearea a 5 sensuri giratorii, piste pentru biciclişti şi refacerea spaţiilor
verzi.
Reabilitarea străzilor menţionate mai sus produce următoarele efecte:
- Creşterea siguranţei circulaţiei pentru toţi participanţii la trafic, asigurarea de condiţii egale
de şanse prin introducerea semnalizării orizontale şi vertical reflectorizante, iluminatul
corespunzator a căii rutiere, a spaţiilor pentru deplasarea pietonilor, amenajarea traversărilor
denivelate pentru persoanele cu handicap şi a pistelor pentru deplasarea bicicliştilor.
- Fluidizarea traficului, creşterea capacităţii de circulaţie prin mărirea vitezei până la limita
admisă prin amenajări ori modernizări ale intersecţiilor (sensuri giratorii) şi reamplasarea
staţiilor de tramvai cu amenajare denivelată.
- Protecţia mediului înconjurător prin reamenajarea spaţiilor verzi şi de protecţie care să
contribuie la reducerea poluării cu gaze de eşapament şi praf.
Indicatorii atinşi la sfârşitul proiectului au fost următorii:
- 13,40 km străzi reabilitate şi modernizate
- 166.450 mp suprafaţă carosabilă reabilitată şi modernizată
- 60.130 mp suprafaţă trotuare reabilitate şi modernizate
- 5450 mp suprafaţă piste pentru biciclişti.
Pe perioada de implementare a proiectului au fost create este 100 de locuri de muncă.
2. Amenajare centru social – „Reutilizare clădire în scopul transformării în centru
social în municipiul Botoşani”
Valoarea totala a proiectului: 3.928.111,44 lei
Acest proiect a constat în reabilitarea şi schimbarea destinaţiei clădirii degradate situată în
strada Tineretului NR. 4. Suprafaţa totală reabilitată a fost de 689,2 mp, urmând a deservi unui
Centru pentru îngrijirea copiilor aflaţi în situaţie de risc social. În urma lucrărilor efectuate au
rezultat următoarele: reabilitarea faţadelor şi acoperişului; reorganizarea şi compartimentarea
spaţiului interior pentru a răspunde necesităţilor serviciului de asistenţă socială din municipiul
Botoşani; au fost realizate noi compartimentări, în concordanţă cu necesităţile funcţionalfe din
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tema de proiectare; a fost realizat un termosistem în grosime de 10 cm, la pereţii exteriori, şi
realizarea unei izolaţii termice peste ultimul planşeu; a fost construită o rampă de acces pentru
personele cu handicap; a fost reafăcute trotuarele perimetrale ale clădirii pentru a împiedica
infiltrarea apei din precipitaţii la fundaţie; au fost ridicaţi la interior pereţi în vederea
copartimentării cu ghips carton; au fost reabilitate grupurile sanitare, montată tâmplărie PVC.
Centrul va oferi gazduire într-un mediu apropiat celui familial; va oferi alimentaţie
coresăunzătoare atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, ţinându-se cont în primul rând de
vârstă. În cadrul centrului vor fi oferite următoarele categorii de servicii pentru copii: educaţie
nonformală şi informală pentru pregătirea şi orientarea şcolară şi profesională, comunicare,
petrecere a timpului liber, recreere şi sociaizare, facilitarea menţinerii contactului dintre copil şi
părinţi precum şi reintegrarea copilului în familie.
Infrastructura socială creată va pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii pentru activităţi
zilnice, spaţii de odihnă, birouri pentru consiliere.
II.

Proiecte în implementare

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.”
Valoarea proiectului este de 155.730.583 lei, acesta fiind cofinanţat în cadrul Programului
Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 3.1., calitatea municipiului Botoşani fiind aceea de
solicitant şi responsabil cu gestiunea financiară, iar calitatea de beneficiar direct o deţine SC.
Moder Calor.
Obiectivul general al proiectului consta în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante
cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de
sănătate a populaţiei şi a conformării la legislaţia de mediu.
Obiective specifice:
- Reducerea poluării aerului determinată de sistemul de termoficare
- Introducerea măsurilor de eficienţă energetică pentru reducerea pierderilor de energie în
instalaţii şi pe reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice
- Asigurarea accesului la servcii de termoficare la un tarif accesibil, în special pentru
populaţia cu venituri reduse.
Obietive strategice:
Sigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu cdură cu tarife suportabile pentru populaţia
municipiului BOTOŞANI.
Reabilitarea sistemului de încălzire urbană va fi realizat prin:
- Instalare echipamente noi pentru producerea energiei (motoare termice, cazane, etc.)
- Reabilitarea şi modernizarea tuturor echipamentelor şi instalaţiilor auxiliare (instalaţii
alimentare cu apa, instalaţii de tratare a apei, instalaţii de alimentare cu combustibil, sistem
de alimentare cu energie electrică, etc.)
- Reabilitare reţele de transport şi distribuţie – sistem de conducte şi puncte termice
- Realizare de sistem monitorizare a datelor.
2. “Reabilitarea şi modernizarea străzilor inelului principal de circulaţie din
Municipiul Botoşani”.
Valoare totală 33.663.714,56 lei
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În cadrul proiectului se realizează lucrări de modernizare şi reabilitare a carosabilului
străzilor: Calea Naţională – intersecţie cu strada Uzinei până la intersecţia cu strada Ion Pillat şi
Nicolae Iorga, Cuza Vodă, tronsonul de stradă Nicolae Iorga până la intersecţia cu Bulevardul
Mihai Eminescu, Ion Pillat, Săvenilor, Parcul Tineretului, Griviţa, peste 6 km, inclusiv reabilitarea
trotuarelor, modernizarea iluminatului public şi canalizarea pluvială pe strada Cuza Vodă, refacerea
cadrului natural şi a spaţiilor verzi.
Proiectul de mai sus este complementar cu proiectul “Reabilitare şi modernizare străzi
urbane în municipiul Botoşani” finanţat în cadrul axei prioritare 2, lucrărilor executate rezolvând
astfel inelul de circulaţie interior, mărginite de străzile care preiau traficul greu, aşa numita şosea de
centură.
Pe tronsonul de strada Cuza Vodă, cuprins între Calea Naţională şi Marchian s-a procedat la
reailitarea sistemului de iluminat public prin înlocuire stâlpi şi corpuri de iluminat precum şi reţea
subterană, totodată pe acest tronson realizându-se trecerea tuturor reţelelor în canalizare subterană,
aceasta reprezentând un început, un model pentru viitoarele acţiuni.
3. “Modernizarea şi reabilitarea accese pietonale şi carosabile precum şi iluminat
arhitectural în Municipiul Botoşani”.
Valoare totală: 31.995.923,76 lei
Prin acest proiect s-a propus realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Pietonalului
Unirii, a Pieţii Revolutiei, a Pietonalului Bancar, a Pietonalului Transilvaniei şi zona Pieţii Centrale
respectiv lucrări de refacere a pavajului, refacerea zonelor de parcări şi accese auto prin repunerea
pavajului dobrogean existent şi refacerea spaţiilor verzi şi plantarea/replantarea vegetaţiei,
reabilitare fântâni arteziene, jardiniere precum şi realizarea unei parcări subterane în zona Pieţii
Centrale contribuind astfel la creşterea numărului de locuri de parcare, peste 160 locuri de parcare.
Tot în cadrul proiectului va fi realizat iluminatul ahitectral pentru Pietonalul Transilvaniei,
Piaţa Centrală (Parcarea Subterană), Piaţa Revoluţiei (Palatul Primăriei, Strada Piaţa Revoluţiei nr.
1-3, Pietonalul Bancar, Strada Teatrului), Pietonalul Unirii, Liceul A.T. Laurian pentru folosirea şi
punerea în valoare a arhitecturii locale, imbunătăţirea imaginii prin aducerea în câmpul vizual a
unor echipamente de iluminat moderne cu efecte luminoase deosebite, obţinerea de performanţe
optime prin folosirea de reflectoare specializate şi curse cu flux sporit.
Principalii indicatori ce se relizează prin proiect sunt: parcare pe două niveluri cu o suprafaţă de
3.918,20 mp având un număr de 168 de locuri de parcare create, 20.649,8 mp total pietonale
modrnizate şi reabilitate, 7.924,7 mp total carosabil modernizat şi reabilitat, 4.336 mp total spaţiu
verde reabilitat, 25.364 mp total suprafaţă iluminată arhitectural.
Pe perioada derulării proiectului s-au creat şi menţinut un număr de peste 80 de locuri de
muncă.
4. “Reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi precum şi reablitarea şi
modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora, în municipiul Botoşani”.
Valoare totală 7.495.427,68 lei
Proiectul presupune reabilitarea a patru parcuri din municipiu – parcul Primăriei, parcul
Junior, parcul Sucevei, parcul Tineretului, lucrări constând în reabilitare alei, reabilitare fântâni
arteziene, refacere spaţii verzi, plantare arbori precum şi modernizarea iluminatului, arhitectural în
cinci parcuri – executare reţea subterană nouă 3.880 m, montare 161 de stâlpi şi 195 aparate de
ilumint ornamentale moderne, realizând astfel peste 18.882 mp de spaţii verzi reabilitate şi
modernizate, plantarea a 1017 arbori şi arbuşti ornamentali.
De remarcat că prin modernizarea iluminatului public în Parcul Primăriei s-a redus la
jumătate consumul de energie electrică asigurând totodată un grad de iluminare la standarde
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europene. Pe perioada derulării proiectului s-au creat şi menţinut un număr de peste 50 locuri de
muncă.
5. ”Parcul regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa”
Valoare totală: 87.995.331,19 lei
Durata execuţiei lucrarilor este de 2 ani de la semnarea contractului cu consorţiul de firme
câştigătoare. Proiectul este finanţat în cadrul POR, Axa prioritară 5, Dezvoltarea Durabilă şi
Promovarea Turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea/dezvoltarea/ medernizarea
infrastructuri de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice.
Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii turistice a municipiului
Botoşani prin creşterea standardelor de calitate a structurilor de agrement turistic şi sportiv care
furnizează facilităţi de petrecere a timpului liber pentru turiştii municipiului, contribuind astfel la
îmbunătăţirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est şi la crearea de noi locuri de muncă,
determinând creşterea calitativă, la standarde europene a ansamblului condiţiilor de practicare a
turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de servicii turistice pentru România ca destinaţie
turistică europeană.
Obiectivul specific ale proiectului este realizarea infrastructurii de agrement din municipiul
Botoşani, prin crearea parcului regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa Botoşani, în
suprafaţă totală de 48,386 ha.
Rezultate
- Construirea a 2152,92, mp la sol reprezentand:
- piscină acoperită şi vestiare plajă, bazine exterioare de agrement şi plajă (suprafeţe amenajate:
Plajă 5922 mp, bazin olimpic – 1250 mp, Bazine aterizare tobogane – 143,41 mp, bazin bălăceală
copii – 94,71 mp, Spaţii verzi – 301 mp, drumuri şi alei incintă – 985,87 mp),
- patinoar artificial şi de agrement (suprafaţa construită la sol patinoar 1 806,68 mp),
- terenuri de sport şi vestiare jucători (suprafaţă construită respectiv suprafaţă desfăşurată - 314,42
mp, cu specificarea faptului că terenurile de sport sunt amenajate pe o suprafaţă de 5.267 mp),
- amenajarea unui amfiteatru în aer liber (Sc= 1.153,15 mp, din care suprafaţă deschisă şi
neacoperită
S
881,75
mp),
- heleşteu şi râu artificial pentru rafting (S heleşteu = 2750 mp şi lungime râu = 287 m).
- Amenajarea a 41,46 ha, după cum urmează:
- suprafaţă împădurită – 25,7ha;
- suprafaţă plantată cu arbuşti răşinoşi târâtori 16,24 ha;
- suprafaţă de peluză existentă lăsată liberă - 9,46 ha,
- suprafaţă amenajări speciale/parc - 14,67 ha.
Amenajarea a 45431.93 mp alei pietonale şi parcaje auto precum şi drumuri de
acces după cum urmează:
- parcaje auto – 7.860 mp;
- alei pietonale – 7.302 mp;
- acces principal în parc – 3.582,36 mp;
- inel principal de circulaţie – 14.473,91 mp;
- acces secundar în parc – 4.123,27 mp;
- acces rutier în parcarea nr.1 – 4.066 mp;
- alee deservire parcarea nr. 1 – 1.268,35 mp;
-
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- alee acces bazine înot – 2.044.85 mp,
- drum de exploatare staţie epurare - 711.19 mp.

III.

Proiecte în contractare

1. “Restaurare şi consolidare teatrul Mihai Eminescu” – Botoşani.
Valoare totală: 21.574.220 lei
Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 5,
domeniul major de intervenşie 5.1. – restaurarea şi verificarea durabilă a patrimoniului cultural şi
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 precul şi restaurarea si amenajarea spaţiilor interioare precum şi restaurarea
şi amenajarea spaţiilor interioare şi a faţadelor exterioare ale cladirii de patrimoniu în care işi
desfăşoara activitatea teatrrul Mihai Eminescu, respectând dtandardele in vigoare privind siguranţa
şi protecţia contra incendiilor şi a standerdelor 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).
2. “Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani”
Valoare totală: 601.755,93
Proiectul a fost depus în cadrul Programul Operaţional Regional, axa prioritară 5
“Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică.
Proiectul propus urmează a fi dezvoltat în imobilul din Piaţa 1 Decembrie nr. 4, clădiri
reabilitate în cadrul proiectului cu finanţare europeană, “Reabilitarea centrului Istoric şi a Zonei
Pietonale din municipiul Botoşani”.
Obiectivele proiectului urmăresc să contribuie la creşterea numărului de turişti din
municipiul Botoşani precum şi din alte ale judeţului Botoşani şi nu numai, pană la finalul anului
2015 într-o mai buna informare şi promovare a arealului vizat, atât prin intermediul siite-ului cât si
prin intermediul TIC. Proiectul contribuie la valorificarea superioară a resurselor/atracţiilor turistice
din oraşul Botoşani şi zonele associate, şi în consecinţă la dezvoltarea turismului din zonă.
Rezultatele proiectului:
- 1 centru specializat de informarea şi promovare privind atracţiile turistice din municipiul
Botoşani si din zonele asociate. (evenimente culturale sau de afaceri, situri areologice,
informaţii privind locurile de cazare, restaurante, cafenele, posibilitîţi de agrement).
- 1 portal web cu informaţii turistice la nivelul municipiului Botoşani
- Echipamente hardware si software (calculatoare, canner, copiatoare)
- 1 program informatic de operare si gestionare a informaţiilor turistice
- Pliante , brosuri, materiale promoţionale.
Proiectul va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a municipiului Botoşani
şi a zonelor asociate acestuia, ca urmare a dinamizării activităţilor din industria turistică.
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IV. Proiecte în evaluare
1. “Utilizarea eficientă a deşeurilor reciclabile din spaţiul real în cel virtual cu beneficii
reale”
Valoarea proiectului – 163.000 euro
Acesta este un proiect depus în cadrul Priorităţii nr. 3 –„Cooperare People to People”, depus de
Primăria Botoşani, în calitate de Aplicant, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului,
Consiliul Raional Sângerei din Republica Moldova şi Municipalitatea Novodnistrovsk din Ucraina
şi în asociere cu Primăriile Suceava şi Vaslui. Proiectul se bazează peexperienţa de bună practică
acumulată în Marea Britanie, prin aplicarea modelului „CradletoCradle” - EastexMaterials
Exchange, în cadrul unei iniţiative INTERREG IVC.Obiectivul general al proiectului este crearea
premiselor pentru o cooperare sporită între comunităţile locale din zona degraniţă România Ucraina – Republica Moldova, în vederea dezvoltării economico-durabile, a intensificării
cooperăriieconomice transfrontaliere România - Ucraina – Republica Moldova, precum şi a
dezvoltării capacităţii agenţilor instiţuţionaliregionali de a implementa proiecte comune, prin
promovarea şi dezvoltarea bunelor practici în domeniul economic în spaţiul transfrontalier.
1. Obiectivul specific al proiectului este crearea, pe parcursul a 12 luni, a unei platforme
comune de cooperare întrecomunităţile de graniţă care să permită valorifiarea deşeurilor ca material
de schimb, reducerea costurilor cu transportul,selectarea şi depozitarea deşeurilor, colectarea
informaţiilor privind cantităţile, tipologiile şi localizarea deşeurilor, precum şicreşterea nivelului de
informare şi conştientizare privind valoarea adăugată a utilizării tehnologiilor productive cu
circuitînchis.În urma implementării proiectului, APL-urile din zona trilateral transfrotalierăvor
deveni mai conştiente de răspunderea pe care o au în colectarea optimă adeşeurilor, depozitarea
corectă a acestora şi valorificarea eficace a celor refolosibile. Alte rezultate estimate ale proiectului
sunt: o platformă virtuală de valorificare a deşeurilor refolosibile funcţionale;realizarea a două
campanii de conştientizare cu privire la colectarea optimă a deşeurilor, depozitarea corectă a
acestora şivalorificarea eficace a celor refolosibile;reducerea cantităţii de deşeuri depozitate,
reducerea numărului de sancţiuni aplicate agenţilor economici pentruselectare şi depozitare
improprie a deşeurilor.
Pe lângă proiectul menţionat anterior, Primăria Municipiului Botoşani este partener în alte
două proiecte transfrontaliere, depuse pe Programul Operaţional Comun România – Ucraina –
Republica Moldova 2007 - 2013:
2. „O abordare comună a situaţiilor de urgenţă în zona de frontieră”
Valoarea totală peste 2 milioane de euro
Proiectul a fost depus în cadrul Priorităţii nr. 2 - „Mediu şi pregătirea pentru situaţii de
urgenţă”, aplicant fiind Consiliul Judeţean Botoşani. Obiectivul general al proiectului este
îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în zona de frontieră prin crearea unui management comun
pentru situaţiile de urgenţă, iar obiectivele specifice sunt : îmbunătăţirea situaţiilor – implementarea
unui sistem de avertizare şi proceduri comune de dezvoltare şi planuri de acţiuni pentru situaţiile de
urgenţă generate de riscuri comune; îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă
prin dezvoltarea de instrumente de management bazate pe tehnologia IT; îmbunătăţirea
competenţelor profesionale pentru personalul din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
îmbunătăţirea nivelului de înţelegere cu privire la măsurile care trebuie luate în situaţiile de
urgenţă.Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: 32 sirene (RO), 98 sirene (UA), centru de
comandă (o platformă de comunicare integrată şi alarmă centralizată), 2 rampe mobile pentru
echipamente specifice pentru alarmă de avertizare, 2 sisteme de alarmă de avertizare (1 RO, 1 UA),
2 manuale de instruire a personalului (1 RO, 1 UA), 1 set de proceduri specifice pentru activarea
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sistemului de alarmă (RO), 2 sisteme de alarmă de avertizare operaţionale (1 RO, 1 UA); 1 bază de
date comună cu riscurile identificate la graniţă, 1 plan comun de intervenţie,1 raport de analiză, 1
set de proceduri de cooperare, echipamente hardware si auxiliare, 1 sistem IT integrat operaţional, 2
maşini de pompieri (1 RO, 1 UA), 2 excavatoare (1 RO, 1 UA), 2 camioane pentru protecţia civilă
(RO), 1 vehicul pentru pasageri / materiale / activităţi pentru managementul intervenţiilor (RO), 1
autocamion (UA), 1 tractor cu încărcare frontal – P2 (RO), 2planuri pentru exerciţiu în caz de
alarmă, 2 exerciţii în caz de alarmă ; 1 proiect de analiză a situaţiei curente pentru fiecare partener,
1 ghid al proiectului cu privire la managementul efectelor psihice cauzate de dezastre, 5050
exemplare de broşuri ale proiectului cu privire la mangementul efectelor psihice cauzate de dezastre
printre cetăţeni, 400 exemplare exemplare de broşuri ale proiectului cu privire la mangementul
efectelor psihice cauzate de dezastre printre serviciile profesionale; 1 plan de intervenţie şi instruire
a populaţiei cu privire la managementul situaţiilor de urgenţe şi a factorilor de stres (RO), 1
exerciţiu de intervenţie şi pregătire a populaţiei cu privire la managementul situaţiilor de urgenţe şi
a factorilor de stress (RO).
3. Proiectul “Dezvoltarea sectorului agricol prin creara unei reţele transfrontaliere
agricole”.
Valoarea totală – 2.475.000 euro
Proiectul depus în cadrul Priorităţii nr. 1 a Programului Operaţional Comun RO-UA-MD 20072013, are drept obiectiv general încurajarea productivităţii şi a competitivităţii sectorului agricol în
vedereaintensificării contactelor dintre partenerii de pe ambele părţi ale graniţei, în scopul
îmbunătăţirii situaţiei economice din aria eligibilă a programului. Obiectivelespecifice sunt: crearea
unei reţele transfrontaliere pentru partenerii agricoli din Republica Moldova, România şi
Ucraina;crearea unui Parc Logistic Agro – Industrial în oraşul moldovean Sângerei, care va
reprezenta legătura centrală a reţelei transfrontaliere, adaptarea calităţii produselor la normele
europene, implementarea şi dezvoltarea infrastructurii post recoltă în Parcul Logistic AgroIndustrial, dezvoltarea serviciilor de bază pentru sortarea, congelarea şi depozitarea fructelor în
Parcul Logistic Agro – Industrial, dezvoltarea produselor şi asigurarea evidenţei contabile pentru
producătorii agricoli din Parcul Logistic Agro–Industrial, crearea şi gestionarea unui colţ
expoziţional transfrontalier în Piaţa Viilor; organizarea schimbului de experienţă şi transferului de
knowhow pe probleme de agricultură, între experţii din zona transfrontalieră, pentru a promova
produsele fabricate în zona de frontieră pe pieţele internaŢionale. Rezultatele aşteptate ale
proiectului sunt: 1 parc logistic agrointrustrial, Piaţa Viilor renovată, un spaţiu de expoziţie
amenajat în zona transfrontalieră în Piaţa Viilor, o piaţă transfrontalieră virtuală, 3 campanii de
informare pentru agricultori, 3 campanii de informare pentru partenerii de afaceri, 3 studii de piaţă,
3 baze de date cu producătorii agricoli, 1 ghid pentru investitorul agricol transfrontalier implicat în
proiect, 3 schimburi de experienţă, 150 de broşuri de prezentare a agriculturii transfrontaliere, 3
evenimente de diseminarea a rezultatelor din alte tări, 60 de mape de prezentare a celor 3
evenimente de diseminare a rezultatelor.
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PROIECTE (după sursa de finanŢare)
Programul investitional al Municipiului Botosani a fost structurat dupa modul de finantare a
obiectivelor, si anume:
A) Obiective de investitii cu finantare externa, Municipiul Botosani avand numai o cota
parte de finantare sunt urmatoarele :
1) Reabilitarea Centrului istoric si a zonei pietonale ( proiectare şi execuţie) – spaţiu
expunere şi conservare cuptoare centru vechi in Municipiul Botosani, finantat prin
PHARE 2006 - CES, pentru care s-a cheltuit in anul 2012 suma de 219.428,59 Lei ;
2) Programul Operational Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin care se derulează urmatoarele obiective de
investitii:
 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane din municipiul Botoşani
- axa 2 POR , suma cheltuita in anul 2012 fiind de 12.283.802,85 Lei ,
obiectivul este finalizat şi s-a efectuat recepţia la terminarea lucrării;
3) Plan Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Botoşani- axa 1 POR
 Reabilitarea şi modernizarea străzilor inelului principal de circulaţie din
municipiul Botoşani, pentru care în anul 2012 s-a cheltuit suma de
8.539.580, avâd termen de finalizare anul 2013;
 Modernizare şi reabilitare accese pietonale şi carosabile precum şi iluminat
arhitectural în municipiul Botoşani- deviere reţea gaze, deviere canalizare
menajeră, suma cheltuită în anul 2012 fiind de 13.548.344 . Cea mai mare
parte a lucrărilor pietonale, execuţie parcare vizitatori şi iluminat au fost
realizate în proporţie de 90%. Au mai ramas de efectuat lucrări de finisaje
Pietonal Transilvaniei şi de instalaţii electrice şi apă la Parcare Vizitatori;
 Reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi,precum
reabilitarea şi modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora,
municipiul Botoşani- suma cheltuită în anul 2012 fiind de 1.688.932,14.
au efectuat lucrări montare pavele şi iluminat ornamental, urmând a
efectua lucrări de refacere fântâni arteziene şi platări arbori şi arbuşti.

şi
în
Sse

 Reutilizare clădire în scopul transformării în centru social în municipiul
Botoşani- suma cheltuită în anul 2012 este de 787.395,49, obiectivul este
finalizat şi s-a efectuat recepţia la terminarea lucrării;
 Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a
municipiului Botoşani prin achiziţia de echipamente specific şi amenajarea
unui centru de supraveghere –suma cheltuită in 2012 este de 2.325.115,36 ,
obiectivul este finalizat şi s-a efectuat recepţia la terminarea lucrării;
4) Parcul regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa Botoşani- axa 5 POR – suma
cheltuită în anul 2012 este de 77.922,33 reprezentând avizele şi verificările necesare
derulării proiectului;
5) In cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu:
 Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia
de mediu şi creşterii energetice s-a cheltuit suma de 67.308.506,68 Lei
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S-a pus în funcţiune grupul de cogenerare şi de producere a apei calde
menajere şi s-au executat 75% din reţeaua primară şi secundară.
6) Reabilitare şi modernizare Teatrul Mihai Eminescu Botoşani - PT, taxe ,avize suma
cheltuită în anul 2012 este de 431.589,53
7) Elaborare documentaţie tehnică aferentă reabilitării termice a blocurilor de locuinţe suma cheltuită în anul 2012 fiind de 473.042,65 Lei.
B) Obiectivele finantate de la Bugetul de Stat s-au demarat prin mai multe programe pe
diverse componente: sociale, mediu si infrastructura, astfel :
 In cadrul Programului constructiilor de locuinte sociale conform
prevederilor Legii Locuintei nr. 114/1996 s-a derulat investitia „Locuinte
sociale – 36 ap. Cartier Cişmea III Botoşani” pentru care s-a cheltuit suma
de 1.106.926,53 Lei, obiectivul este finalizat şi s-a efectuat recepţia la
terminarea lucrării;
 Execuţie utilităţi (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă-canal,
iluminat public, străzi, sistematizare verticală) Cartier Cişmea etapa a-IIIa
Botoşani- Locuinţe ANL pentru care s-a cheltuit in 2012 suma de
357.448,93 lei. S-au executat reţelele de utilităţi apă-canal şi pluvial, s-a
montat staţia de epurare. Au rămas de executat lucrările de carosabil.
1) In domeniul programelor de mediu s-au cheltuit fonduri pentru urmatoarele obiective :
 Reabilitare, modernizare şi extindere parc Spital Recuperare "Sf.
Gheorghe", in cadrul Progamului national de imbunatatire a calitatii
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati derulat prin A.F.M.;
suma cheltuită în 2012 fiind de 26.977,01;
 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea grădinii publice Mihai
Eminescu din Botoşani, jud. Botoşani, suma cheltuită fiind de
2.004,07, reprezentând taxe, avize, acorduri;
 Reabilitarea Parcului Curcubeului în municipiul Botoşani, in cadrul
Progamului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea
de spatii verzi in localitati derulat prin A.F.M., suma cheltuită în 2013
fiind de 132.580 Lei
2) In domeniul infrastructurii s-au derulat urmatoarele investitii :
 Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de date urbane
(cadastru imobiliar) - 110.000,00 Lei.
De asemenea, pentru accesarea unor fonduri pentru obiective de investitii derulate prin Compania
Nationala de Investitii, s-au cheltuit sume pentru :
 Lucrari de interventie in prima urgenta str. Ocolitor Pacea- Botosani, zid de sprijin in valoare
de 100 Lei;
3) In cadrul programului de reabilitare si modernizare sistem de termoficare s-a cheltuit suma de
4.459.990,41 Lei pentru urmatoarele obiective:
Page 53 of 133

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

 Reabilitare reţea transport agent primar, reabilitare şi modernizare
puncte termice şi a reţelelor secundare în ansamblurile de locuinţe
Bucovina, Eminescu 2, Griviţa 6, Teilor 1, Griviţa 5, Castel,
Săvenilor, Pacea 2, O Băncilă 3, Pacea 3 ;
 Reabilitare reţea transport agent primar din municipiul Botoşani;
C)

Cheltuielile finanţate de la Bugetul Local s-au derulat pe urmatoarele obiective de
investitii :
 Reabilitarea, modernizarea sistemului public de iluminat din mun.
Botoşani+extindere – 1.731.894,89 Lei
 Alimentare cu energie electrică loturi strada Peco (proiectare +execuţie)
– 435.787,18- Obiectivul este finalizat
 Alimentare cu energie electrică Piaţa Revoluţiei -36.279,29 Lei- obiectiv
finalizat
 PT amenajare padocuri pentru caini fara stapâni – 25.000 Lei
 de asemenea in vederea imbunatatirii infrastructurii de transport s-au
platit documentatii de proiectare pentru urmatoarele obiective :
a) Proiectare si modernizare strada Primăverii - 43.400 Lei ;
b) Proiectare şi modernizare strada Maramureş - 40.000 Lei ;
c) Proiectare şi modernizare strada Iuliu Maniu - 35.000 Lei;
d) Proiectare şi modernizare strada Ion Crengă – 40.000 Lei ;
e) Proiectare şi modernizare strada Alexandru cel Bun – 40.000 Lei
f) Actualizare PT- Proiectare şi modernizare Drumul Tătarilor – 30.000
Lei
g) Studiu geotehnic preliminar strada Bucovina- zona cartier locuinţe ANL,
municipiul Botoşani – 62.000 Lei
 tot de la bugetul local s-a platit si suma de 16.000 Lei reprezentând
Contravaloarea Certioficatului energetic pentru locuinte sociale 36
apartamente cartier Cişmea III

in privinta serviciilor religioase s-a alocat in 2012 suma de 451.000 Lei pentru lucrari de reparatii
la un numar de 30 de biserici, inclusiv pentru alte culte decat cel majoritar ortodox.
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FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN
BUGETUL LOCAL
În anul 2012 au fost semnate un număr de 39 contracte privind acordarea de finanţări
nerambursabile în valoare de 1.600.000 lei, din care: 13 proiecte în domeniul disciplinei sportive
(fotbal, volei, tenis de masă, tenis de câmp, rugby, arte marţiale, şah, etc.) valoarea totală a acestora
fiind de 1.400.000 lei şi 26 în domeniul cultural, social, educaţie civică, protecţia mediului
înconjurător, valoarea totală a acestora fiind de 200.000 lei.
Scopul acordării acestor finanţări nerambursabile în domeniul sportului a fost susţinerea
organizaţiilor neguvernamentale pentru promovarea unor proiecte în vederea atragerii unui număr
important de practicanţi ai sportului, în vederea oferirii de alternative de petrecere a timpului liber
cu impact pozitiv asupra stării de sănătate a populaţiei, sprijinirea sportului de performanţă prin
crearea unui sistem organizat de antrenamnet pentru realizarea performanţei, exemple: Clubul “Pro
Volei” - Proiect “Participarea la Campionatul Naţional de Volei” – divizia a II-a feminin, Asociaţia
Judeţeană de Şah - Proiect “Participare la competiţii organizate sub egida Federaţiei Române de
Şah” (perioada 21.05. – 31.08.2010), etc.
În domeniul cultural,
social, educaţie civică
scopul acordării acestor finanţări
nerambursabile a fost atragerea tinerilor pentru a cunoaşte şi promova tradiţiile autentice, atragerea
lor pentru studiul, interpretarea şi promovarea creaţiei teatrale, promovarea imaginii municipiului
Botoşani prin organizarea de manifestări ştiinţifice de anvergură şi campanii de promovare la nivel
naţional, conştientizarea necesităţii abordării unui stil de viaţă sănătos prin renunţare la fumat,
consum de alcool, droguri, oferirea de alternative a petrecerii timpului liber.
Urmare acordării acestor finanţări nerambursabile s-a reuşit promovarea actului de cultură la
nivel local, organizarea unor spectacole şi manifestări de calitate şi de excepţie şi menţinerea
municipiului în rândul oraşelor cu tradiţie în ţară unde se organizează manifestări care promovează
imaginea şi specificul comunităţii locale, exemple: Asociaţia Judeţeană Organizatori Evenimente
Botoşani - Proiect “Seri melancolice eminesciene, ediţia a III-a 2012” (Muzică folk şi recitaluri
muzicale pe versuri de Eminescu), Fundaţia Culturală "Hyperion – Caiete Botoşănene" - Proiect
“Recitalurile Revistei “Hyperion”, ediţia a XI-a şi Tabăra de Creaţie Literară, ediţia I, etc.
Proiectele şi-au atins scopurile, au fost finalizate, drept pentru care rapoartele finale au fost
aprobate.
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MANAGEMENT URBAN
ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL EDILITAR
Salubrizare urbana:


Activitatea de Colectare, Transport, Depozitare şi Neutralizare Deşeuri
Municipale :
În cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,
s-au identificat şi predat constructorului un numar de 150 de locaţii pentru amplasarea de platforme
pentru colectarea deşeurilor;
 S-au urmărit lucrările de realizare a platformelor de precolectare a deşeurilor, în cadrul
proiectului sus menţionat, din care un număr de 62 au fost finalizate;
 S-au efectuat controale şi receptii zilnice a activităţii de ridicare a gunoiului menajer de la
platformelor de precolectare existente, urmărindu-se respectarea graficelor de colectare şi starea
de curăţenie a punctelor de gunoi;
 În mod permanent au fost monitorizate şi s-au luat masuri de dezafectare a depozitelor de
deşuri necontrolate de pe teritoriul Municipiului Botosani;
 Au fost identificate două depozite necontrolate de deşeuri de construcţie
( imaş Tulbureni şi terenMAN -Şos. Iaşului), care au fost dezafectate în cursul lunii noiembrie;
CANTITATE GUNOI COLECTAT ( tone)
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00

anul 2012
anul 2011

0.00

 Activitatea de igienizat, maturat si deszapezire cai de acces:
 Primăria Municipiului Botoşani execută lucrări de salubrizare a străzilor, cu SC URBAN
SERV SA Botoşani, societate specializată pentru aceste lucrări conform contractului încheiat.
 Maturarea străzilor se execută atât mecanizat cât şi manual, zilnic, pe o suprafaţă de
1.600.000 mp conform graficului de salubrizare. Controlul lucrarilor de maturat se face zilnic,
materializandu-se prin incheierea de procese verbale .
Spatii verzi si amenajari urbane:
S-au realizat urmatoarele categorii de lucrari:
– Suprafeţele ocupate cu flori anuale: 2580 mp ( pe care s-au plantat 125000 fire în luna
mai);
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– Suprafeţe ocupate cu trandafiri: 5780 mp ( pe care există un număr de 5200 tufe);
– Suprafeţe gazonate din parcuri, scuaruri şi aliniamente stradale: 183000 mp;
– Suprafeţe gard viu: 4953 mp;
– Nr. tufe ornament: 607 buc.
A avut loc achiziţionarea şi montarea totală sau parţială în teren a următoarele produse de mobilier
stradal:
- 35 buc. panouri afişaj publicitar- montare totală în teren
- 150 buc. bănci montare totală în teren
- 181 seturi suporţi delimitare accese- în curs de montare în teren
- 250 buc. coşuri de gunoi stradal - montarea a 237 buc. în teren
- materiale pentru confecţionare a 3090 ml gărduţ metalic de protecţie spaţii verzi
- Amenajare teren de joacă pentru copii ( modernizat) conform normelor europene – în Asociaţia nr.
52 - Administraţia taberelor;
- Inventariere terenuri joacă existente, în număr de 38 amplasamente din care 14 modernizate,
executate în cadrul programului de investiţii şi 24 nemodernizate, executate cu forţe proprii sau
sponsorizări.
- Identificarea a 22 amplasamente pentru înfiinţarea de noi terenuri de joacă;
 Alte lucrări:
- Inventarierea si marcarea arborilor in vederea executarii lucrări tăiere / toaletare a arborilor
situaţi pe B-dul M. Eminescu cu potenţial pericol de prăbuşire (respectiv 75 pentru toaletare şi 85
pentru tăiere).
Reparatii si intretinere strazi:
In anul 2012 au fost executate lucrări de reparatii strazi si anume:
 Străzi modernizate – S-au executat lucrări de reparaţii asfaltice sub formă de plombe,
covoare asfaltice şi amenajări de noi locuri de parcare pe 49 de strazi si în 7 ansambluri de locuit
în suprafaţă de 50.284 mp asfalt, 9820 mp pavele în valoare de 5.497.916,02 lei. S-au realizat
644 locuri de parcare s-au marcat şi transmis spre Serviciul Patrimoniu pentru licitatie.
 Străzi nemodernizate – S-au executat lucrări de reprofilare şi adaos
de material pietros pe pe 58 strazi si alei transportându-se 3546 mc
material pitros în valoare de 366.766,73 lei .
 S-au executat lucrări de marcaje rutiere în suprafaţă de 6.007 mp în
valoare de 195.080,84 lei.
 Toate cererile pentru eliberarea avizelor au fost onorate si anume un
numar de 385 avize din care: 273 avize pentru avarii si 112 avize
pentru racorduri la diferite utilitati (gaze,apa, canalizare sau energie
electrica) si s-au incasat 13.600 lei.
Anexăm mai jos locaţiile în care au fost executate lucrarile respective:
- lucrări pe strazi modernizate si ansambluri de locuit Nr.
Nr. Crt. Locaţia
Locaţia
Crt.
STRAZI SI ALEI MODERNIZATE
ANSAMBLURI DE LOCUIT
1
Aleea Prieteniei-covor asfaltic
1
Ans.Teilor
2
Str. Prieteniei-covor asfaltic
2
Ans.Elie Radu
3
Str.O. Onicescu –covor asfaltic
3
Ans.Varnav (O.Onicescu-Prieteniei)
Str. I.C. Brătianu, zona spital psihiatrie-covor
4
4
Ans.General Avramescu
asfaltic
Ans.O.Onicescu (str.Primaverii5
Str. Primăverii, -plombari
5
Bl.M.Eminescu)
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6
7
8
9
10
11

Str. P. Rareş, tronson între Victoriei şi
I.C.Brătianu
Pacea Ocolitor ( Cornişa )
Str. Popa Şapcă, -plombari
Str.Bradului-covor asfaltic
Calea Naţională, tr. Pod de piatră – P. Rareş plombări
Str. Octav Băncilă, plombări

6

Ans. M. Kogălniceanu – M. Eminesc

7

Ans.Prieteniei

STRAZI SI ALEI NEMODERNIZATE
Imp.Str. Andrei Mureşal
1
4

13
14

Str. Sarmisegetuza, plombări şi ridicat cămine
la cotă
Str. Codrului, plombări
Str.N. Iorga- plombări

15

Str. N. Grigorescu- plombări

12

16

Al. Dimitrie Brîndză – ridicat nivel borduri

16

17

Str. Peco, plombări

19

18
19
20

Pţa Viilor, acces
Str. Manoleşti Deal, plombări şi ridicat cămine
Bdul M. Eminescu, plombări

21
23
24

21

Str. Cuza Vodă, demolare dală beton

27

22

Str.IC Bratianu-plombari

28

23

Str.Petru Rares-plombari

31

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Str.Imparat Traian-plombari
Str.Marchian-reparare trotuare
Al.Maxim Gorki –Unirii -plombari
ANL.Cismea-trotuare catre str.1 Mai
Str.Transilvaniei-covor asfaltic
Str.Maior Ignat-plombari
Str.Stefan Luchian-plombari
Str.Victoriei-plombari
Str.Pacea-plombari
Bl.G.Enescu-plombari
Str.Vasile Lupu-plombari
Str.Puskin-plombari
Str.Nicolae Iorga-plombari
Str.George Cosbuc-plombari
Str.Calugareni –covor asfaltic
Str.Savenilor-plombari
Str.Teatrului-plombari
Str.Col.Tomoroveanu-plombari
Str.Hatman Arbore-plombari
Str.Garii-plombari
Str.Independentei-plombari
Str.Dreptatii-plombari

33
34
36
38
40
42
44
46
48
49
51
53
55
58

12

5
6
7

Imp.ANL Bucovina – Sergiu Iacuvlo
preot Ilie Cleopa
Str. Tomis

ImpStr. Peco
Imp.Str. Zimbrului
Imp.Str. 1 Mai, Libertăţii, Frunzelor,
Cronicar Neculce, Dubălari
Imp.Str. Poporului, Iuliu Maniu,
A.T.Laurian, Caşin
Imp.Str. Crinilor, Tunari, Eroilor,
Moara de foc
Imp.G. Coşbuc, al. Parcul Tineretulu
Împietruiri, Prunilor, Al. Trandafirilo
Împ. Mărului, Macului
Împ. Baciului,Muşat Vodă,
I.L.Caragiale
Împ. Tomis, Plopilor
Împ. Missir, Luizoaia, Barbu
Lăzăreanu
Împ. Pârâului, Busuiocului
Împ. Rediu
Împ. P.Rareş, M. Costin
Împ. Poşta Veche, al. Humuleşti
Împ. Dr. Tătarilor, al. Berzelor
Împ. Ştefăniţă Vodă, Zimbrului
Împ. Andrei Mureşan, Fluieraşui
Împ. Oituz, Fântânilor
Împ. Artur Enăşescu, Ilie Ciolac
Împ. Al. Smârdan
Împ. Vasile Conta, Mărăşti
Împ. Popăuţi, Gr. Ghica
Împ. Vulturului, Havuzului
Împ. Mihail Sorbu, Roşiori, Cărămid
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46
47
48
49

Str.Carmen Silva-plombari
Str.Trandafirilor-plombari
Str.Aprodu Purice-plombari
Str.Bucovina-plombari

Incepand cu luna august 2012 au fost inventariate si s-au depistat un numar de 378 de
neconformitati in carosabil, (strazi modernizate) s-au rezolvat 252 si mai sunt de rezolvat 126.
Au fost plombate un numar de 49 strazi si aleii. In zone unde gropile au fost multe si apropiate s-au
turnat covoare asfaltice:

nr. nec.
depistate
262
62
54
378

denumire neconformitati
gropi
camine vizitare lipsa sau prabusite
guri scurgere lipsa sau prabusite
total neconform

nr. nec.
rezolvate
199
27
26
252

nr. nec.
ramase
63
35
28
126

378

400
350
300
250
200

262

252
199

nr. nec depistate
126

150

nr.nec rezolvate
nr.nec ramase

100

63

62
27 35

50

54

26 28

0
gropi

camine vizitare

guri scurgere

total neconform

Iluminat public;


Au fost înregistrate un număr de 523 deranjamente in sistemul de
iluminat public si au fost rezolvate in timp util un numar de 502
deranjamente, 21 zone nu au fost puse sub tensiune in timp util
deoarece defectele au fost in instalatiile gestiune E.ON, si s-a
intervenit dupa incheierea contractului de mantenanta cu acesta
conform legii 230/2006 privind serviciul de iluminat public.;
 Au fost remediate un numar de 863 puncte de lumină, multe din acestea au fost depistate
in timpul controalelor nocturne;
 S-a asigurat punerea în funcţiune, funcţionarea şi urmărirea încasării consumului de energie
electrică pentru panourile publicitare racordate la iluminatul public;
 Au fost înregistrate şi confirmate un număr de 147 facturi pentru “e.on”, în valoare de:
1.962.083,1 lei, suma aferenta unei cantitati ce energie electrica de 3.996.095,93 Kwh;
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 S-au desfasurat lucrari de montare si demontare instalatii de iluminat ornamental si lucrari
de reparatii ,unde a fost cazul.
 S-au întocmit documentele pentru cele 16 firme de publicitate, necesare pentru emiterea
facturilor aferente în valoare de: 67.366,51 lei, sumă recuperată prin energia electrică
consumată;
 S-au desfasurat si alte activitati necesare functionarii institutiei: anchete sociale, intocmire
avize energetice pentru activităţi culturale, inventare de bunuri, etc.
Nomenclatura stradala;
In perioada anului 2012 am efectuat urmatoarele activitati:
 Eliberarea unui numar de 2595 adrese de recenzare;
 Evidenta nomenclatorului strazilor si imobilelor din Municipiul Botosani;
 Identificarea adreselor exacte ale imobilelor si numarul postal al acestora;
 Intocmire note de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii serviciului
de intocmire nomenclator numere postale pentru imobilele din zonele:
o Ocolitor Pacea
o Tulbureni
o Cartier Alfa Land
o Dobosari
Alte activitati:
 ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică
 În perioada iunie – octombrie 2012 au fost verificati 3.855 beneficiari ai ajutorului
pentru încălzirea locuintei cu energie termică pentru sezonul rece nov 2010 – martie
2011;
 În cazul persoanelor identificate cu bunuri ce conduc la excluderea ajutorului, au fost
luate măsurile de recuperare a sumelor acordate necuvenit;
 Pentru sezonul rece 01 noiembrie 2012 – 31 martie 2013 au fost centralizate si
verificate 3.678 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu
energie termică.
 Au fost identificate 87 de cazuri în care solicitantii nu au îndeplinit conditiile de
acordare;
 Pentru fiecare beneficiar în parte s-au întocmi Dispozitia Primarului de acordarea a
ajutorului prin care se va stabili compensarea procentuală a valorii efective a facturii de
energie termică si valoarea ajutorului maxim lunar, funcţie de consumul mediu lunar
stabilit pe tip de apartament, zonă de temperatură şi preţul local al gigacaloriei pentru
energia termică facturată populaţiei;
 În acest sens, am desfăşurat o activitate permanentă de instruire, de consiliere a
familiilor/persoanelor singure care au solicitat informaţii cu privire la acordarea acestui
ajutor bănesc, de verificare la asociaţiile de proprietari/chiriaşi şi furnizor în privinţa
modului de derulare a activităţii, încadrarea în termenele prevăzute în actul normativ
pentru transmiterea documentelor necesare constituirii bazei de date şi întocmirii
dispoziţiilor de acordare/modificare/încetare pentru fiecare beneficiar în parte. Drept
urmare, pe tot parcursul derulării acestei activităţi a existat o colaborare bună între
factorii implicaţi, nu au fost semnalate probleme deosebite, iar cele apărute au fost
soluţionate în interesul beneficiarilor dreptului la ajutorul de încălzire;
 S-a urmărit simplificarea plăţii ajutoarelor şi eliminarea deficienţelor, dorindu-se
instituirea unui sistem flexibil şi cu impact direct asupra familiilor defavorizate.
Aplicarea în mod corespunzător a prevederilor actului normativ a presupus coordonarea
eforturilor instituţiilor şi organizaţiilor implicate: SC TERMICA SA / SC MODERN
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CALOR SA, asociaţiile de proprietari/chiriaşi şi Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii
Sociale pentru realizarea, într-un timp scurt a unui volum important de lucrări şi
activităţi menite să asigure plata ajutoarelor de încălzire prevăzute de actul normativ;
 Sub aspect financiar, plăţile efectuate de MMSSF în contul ajutorului de încălzire ar
putea fi rezumate sintetic în următoarele aspecte:
Nr.
Crt.
1
2

Sezonul
2012/2013
Nr. Beneficiari nov. 3.454
Total incasat
229.684,09
Indicator

 S-au intocmit periodic situaţii centralizatoare privind beneficiarii de ajutoare de
energie termica, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a
OUG nr. 57/2006, care au fost transmise ulterior furnizorului, asociaţiilor de
proprietari şi direcţiei teritoriale ;
 Au fost verificate şi certificate lunar, situaţiile centralizatoare (documente de plată)
cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi au fost
transmise ulterior DMSSF pentru deschiderea de credite ;
 S-au întocmit situaţii statistice conform anexelor la HG nr. 1350/2006, care au fost
transmise la AJPS Botoşani;
 S-a soluţionat în termenul legal corespondenţa repartizată referitoare la aplicarea
OUG nr. 57/2006, Legea nr. 230/2007, HG 400/2003, Ordinul 255/2006;
 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) şi art. 4, alin. (4) din Ordonanţa
Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru
energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi a
Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru
compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin
sisteme centralizate, aprobate prin Ordinul comun nr. 21/514/2006 al preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Publice de Gospodărie
Comunală, în perioada 2009-2011 evolutia pretului local al energiei termice facturată
populatiei, a fost următoarea :

2009
2010
2011

Pret local de facturare la populatie
[lei]
183,50
183,50
183,50

Mai 2011

180,00

Perioada

 reabilitarea termică a blocurilor de locuinte
 În perioada septembrie – decembrie 2012 am desfăsurat o activitate permanentă de
informare a asociatiilor de proprietari cu privire la accesarea de fonduri europene pentru
reabilitarea termică a blocurilor de locuinte;
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Activitatea de coordonare si control asociatii de proprietari;
In conformitate cu prevederile OUG nr.1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea,organizarea si functionarea asociatiilor de prprietari,
compartimentul de coordonare si control a asociatiilor de proprietari, in anul 2012s-au intreprins
urmatoarele activitati;
 Am efectuat toate demersurile in vederea verificarii sesizarilor primite , in numar de
295 , (inclusiv adrese primite de la alte institutii), a instrumentarii acestora si
incadrarii raspunsurilor in termenele legale.Din totalul de 295 sesizari/petitii primite
s-a raspuns la un numar de 246,
49 fiind clasate conform prevederilor O.G.
nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 S-a raspuns la 34 fise de audiente;
 S-a participat împreună cu executivul PMB, la întâlniri cu preşedinţii asociaţiilor de
proprietari, la Teatrul Mihai Eminescu – 18.07.2012; 25.07.2012; 22.08.2012;
22.09.2012; 18.10.2012 având ca tematică relaţii privind implementarea Programului
naţional de reabilitare termică la unele blocuri de locuinţă- condominii; nemulţumiri
cu privire la activitatea furnizorillor de servicii Modern Calor, Nova Apa Serv,
Elsaco, Aquaterm; diverse probleme apărute la nivelul asociaţiilor de proprietari, la
medierea conflictului de la asociaţiile de proprietari nr.13, 30, 45.
 S-a paticipat la un numar de 25 adunari generale ale proprietarilor la asociatiile care
au inaintat invitatii de participare sau au solicitat sprijin pentru organizarea lor, in
scopul respectarii prevederilor legale;
 S-au efectuat un numar de 5 controale contabile la asociati de proprietari;
 S-au efectuat verificari ale situatiei soldurilor elementelor active si passive la un
numar de 9 asociatii de proprietari.
 S-a raspuns tuturor solicitarilor de la alte compartimente şi instituţii în vederea
rezolvării problemelor semnalate, după cum urmează: Inspectoratul judeţean de
construcţii; SC Nova Apa Serv SA; SC E-on Gaz SA; SC Modern Calor SA; SC
Elsaco SA; SC Aquaterm SA; Instituţia Prefectului; Judecătorie; Tribunal; Consiliul
Judeţean; Direcţia Muncii; Oficiul judeţean pentru Protecţia Consumatorului,
Serviciul de Investigare a Fraudelor şi Biroul de Inverstigaţii Criminale.
 S-a participat la intalniri cu presedintii din 15 asociatii de proprietari, in teren, pentru
a stabili de comun acord un program de lucrari necesare.
 S-a încercat să se îmbunătăţească calitatea şi eficienţa muncii, prin oferirea de consultanţă
administratorilor contabili cu privire la:
- cunantumul garanţeie care trebuie depusă de cenzori sau membrii comisiei de cenzori;
- obligaţia furnizorului de servicii de a acţiona împotriva proprietarilor restanţieri;
- care sunt formele de angajare şi de renumerare într-o asociaţie de proprietari şi ce
fel de taxe de plătesc către Bugetul de Stat;
- să se evidenţieze pe chitanţă cât reprezintă cheltuieli; penalităţi; rest de plată (unde
este cazul), fond rulment; fond reparaţii;
-modalitatea de stabilire a soldurilor de activ şi pasiv;
- s-a atras atenţia la achiziţionarea de materiale;
- s-a atras atenţia ca adunarea generală să se ţină în primul trimestru al anului şi nu în
urma sesizărilor.
- modul de calcul al penalizărilor aplicate la cotele de întreţinere restante;
- etapele necesare efectuării reparaţiilor în cadrul asociaţiei de proprietari (în special
şarpante);
- depozitarea diverselor lucruri pe casa scării( dulapuri, maşini de spălat, borcane,
etc.);
-plata orelor suplimentare, premii;
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-înfiinţarea asociaţiilor de proprietari pe scară;
-reparaţii subsol;
-eliberarea uscătoarelor pentru a fi folosite de toţi locatarii nu numai de unul;
-ocuparea abuzivă a spaţiilor comune(balcon, casa scării);
Activitatea de transport public de calatori si siguranta circulatiei;
In perioada anului 2012 am desfasurat urmatoarele activitati:
 În cadrul sedintelor de sistematizare a circulaţiei în municipiul Botoşani, sau verificat în
teren şi s-au supus spre aprobare un nr de 136 solicitări;
 S-au eliberat 7 de autorizaţii taxi conform H.C.L. 56/2008;
 Pentru imbunatatira activitatii in cea ce priveste siguranţa circulaţiei s-au efectuat
verificări în teren, necesarul de idicatoare rutiere pentru punctele de marcare noi
solicitate si pentru inlocuirea sau repararea indicatoarelor deteriorate;
 S-au eliberat autorizaţii de liberă trecere, în valoare aprox. 230.000 lei;
 S-au
eliberat 68 de certificate de înregistrare pentru autovehiculele nesupuse
înmatriculării şi s-au radiat din circulaţie 49 autovehicule;
 Referate de specialitate şi proiecte de hotărâre:
- Pentru acordarea de subvenţii la transportul de persoane cu autobuzul;
- Pentru aprobarea statiilor pentru transport judetean;
 S-au primit 170 sesizări şi cereri si s-au solutionat 140;
 S-au retras 3 autorizaţii taxi;
S-au primit şi verificat 480 de dosare pentru vizarea autorizaţiilor taxi.
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URBANISM, PATRIMONIU, CADASTRU
În anul 2012 prin Serviciul de Urbanism a fost gestionat un număr total de 2.533 solicitări, din care:
1. Acte emise :
- certificate de urbanism

864

- prelungiri valabilitate certificate de urbanism

20

- autorizaţii de construire/desfiinţare

471

- prelungiri valabilitate autorizaţii de construire

17

- autorizaţii lucrări racorduri/branşamente la reţele
publice

36

2. Documentaţii de urbanism primite spre
aprobare în Consiliul Local

95

din care :
- aprobate

70

din care :
- pe teren proprietate

57

- pe teren concesionat

13

- restituite

25

3. Comunicări :
- declaraţii de finalizare a construcţiilor
autorizate
- înştiinţări de începere a lucrărilor

245
70

4. Documentaţii aprobate,neemise,motivat de
neachitarea taxelor la bugetul local
(certificate de urbanism şi autorizaţii)

12

5. Reclamaţii , sesizări , activitate control
- petiţii

108

- răspunsuri

108
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Administrarea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
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 %, suprafaţa totală concesionată la finele anului 2012 fiind de
286.520,54 mp. La sfârşitul anului 2012 erau în derulare 4234 contracte. Ponderea o deţin
concesiunile pentru activităţi comerciale şi prestări servicii - 62 % (grafic 1). Diferenţa este utilizată
de 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 % (grafic 2). În
anul 2012, veniturile din concesiuni au fost în cuantum de 3.852.949 lei.
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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 2011 au fost înregistrate în evidenţele noastre 8215 locaţii.
Aceste locuri de parcare au fost supuse procedurii de rezervare prin licitaţie publică, fiind perfectate
pe parcursul anului peste 7200 acorduri.
Efectul economic rezultat din activitate de închiriere a parcărilor a înregistrat în perioada de
referinţă o creştere anuală medie netă de 27,83 %. La finele anului 2012, veniturile din rezervarea
locurilor de parcare au fost în cuantum de 751.114 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 active anual este de 123, iar numărul total de carduri eliberate
până la finele anului era de 655 ( diferenţa constă în carduri pe durată limitată, persoane cu
handicap temporar).
Utilizarea amplasamentelor din zone publice pentru activităţi economice
Referindu-ne la amplasamentele din zone publice utilizate pentru activităţi economice, trebuie să
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 înregistrat o tendinţă de scădere, respectiv 111
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la finele anului 2012 faţă de 131 în 2011, însă locaţiile temporare au înregistrat creşteri constante de
peste 12 % anual. Astfel, pe ansamblu, veniturile au fost constant crescătoare, cu o medie de 12,8 %
anual, în 2012 cuantumul fiind de 689.648 lei.
Reclamă şi publicitate
Activitatea în discuţie este orientată pe 3 componente, respectiv amplasamente permanente ale
firmelor de reclamă, construcţii ce includ şi zone de reclamă (staţii de transport public local cu
suprafeţe de reclamă, publicitate pe construcţii) sau amplasamente temporare. În perioada de
referinţă au fost în derulare 12 contracte cu firme specializate pentru 92 amplasamente, 3 contracte
de asociere prin care agenţii economici au executat din fonduri proprii mobilier stradal de interes
public ( staţii de transport local şi stâlpi cu elemente de orientare) şi în medie, 212 amplasamente
temporare. Efectul economic a înregistrat o creştere anuală medie netă de 7,15 %, în anul 2012
veniturile fiind de 141.740,95 lei.
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. Structura proprietăţii publice a municipiului,în evoluţia sa în perioada de referinţă, este
prezentată în tabelul de mai jos.
Tip obiectiv
UNITATE INVATAMANT
STRAZI
REGLEMENTARE RUTIERA
PARCARI
PARCURI
SCUAR
PLATFORME GUNOI
TEREN JOACA
CLADIRI
RETELE
TERENURI OBIECTIVE PUBLICE
PIETE
ADAPOSTURI CIVILE
PODET
LINIE TRAMVAI
STATIE REDRESARE
STADION
MONUMENTE
INSTALATII

2012
47
281
8
357
6
66
75
36
53
74
9
3
52
8
2
1
3
30
82
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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
Valoarea de inventar totală, ca urmare a investiţiilor efectuate fie pentru obiective noi fie pentru
reabilitare şi modernizare, era în urma inventarierii de la finele anului 2012 de 1180.919.326,19 lei.
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.
Alte date statistice:
Date statistice: - flux persoane zilnic mediu 80;
- acţiuni de verificare în teren, minim 1 săptămână, cu implicarea întregului
compartiment – 1 trimestrial, 1 inventariere la sfârşit de an;
- şedinţe de licitaţie, media lunară – 3 şedinţe;
- proiecte de hotărâre instrumentate, media anuală – 112;
Aplicarea legislaţiei privind proprietatea a presupus o serie de activităŢi prin care:
-

-

-

-

au fost întocmite documentaţii în vederea emiterii a 11 titluri de proprietate pentru persoanele
care au solicitat restituirea terenurilor, si un număr de 7 Ordine ale Prefectului
Administrarea terenurilor din domeniul privat al municipiului
au fost încheiate 31 contracte de închiriere în scop agricol pentru terenurile care aparţin
domeniului privat al municipiului precum şi un număr de 24 acte adiţionale.
au fost date informaţii din punct de vedere al dreptului de proprietate asupra terenurilor
Oficiului juridic în vederea susţinerii dosarelor în acţiuni judecătoreşti
s-a colaborat cu serviciul Patrimoniu şi Urbanism în vederea încheierii contractelor de
concesiune pentru terenuri, furnizând informaţii în acest scop
au fost întocmite documentaţii tehnice de întabulare şi înscriere în Cartea Funciară a terenurilor
ce aparţin domeniului privat al municipiului Botoşani (Aleea Ludovic Dauş, Aleea Constantin
Iordăchescu, Aleea Dumitru Furtună, Aleea Nicolae Pişoski, Str. Vîlcelei)
au fost recepţionate de la SC GEOSIT SA Suceava lucrări topografice şi de cadastru imobiliar
pe o suprafaţă de 29,73 ha ha din suprafaţa totală a municipiului precum şi Banca de date urbane
42,84 ha.
au fost inventariate terenurile din domeniul public şi privat al municipiului
au fost promovate hotărâri de consiliu local cu privire la inventarul terenurilor din domeniul
privat al municipiului
s-au instrumentat un număr de 400 cereri adresate în baza Legii nr. 15/2003,urmând a se
identifica terenuri ce pot fi atribuite pentru construcţia de locuinţe.
s-a comunicat fiecărui deţinător de teren, fişa corpului de proprietate în vederea stabilirii unei
baze de impozitare în raport cu suprafeţele deţinute

Gestionarea păşunilor
activitatea constă în gestionarea a 10 locaţii înregistrate în domeniul privat al municipiului cu
destinaţia de imaşuri cu o suprafaţă de 291,08 ha
- la nivelul anului 2012 au fost concesionate păşunile Tulbureni, Valea lui Ichim, Luizoaia,
Săvenilor, La Păsări.
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AUTORIZĂRI ACTIVITĂŢI ECONOMICE
AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ desfăşurată in restaurante şi
baruri s-a practicat conf. prevederilor:
- Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal , reactualizat;
- HCL nr. 297/ 2011, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012;
- Ordonanţa Guvernului nr. 99 /2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
reactualizată.
În anul 2012 au fost eliberate 86 de Autorizaţii privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică .
S-au vizat in anul 2012 un număr de 236 Autorizaţii privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică emise in anul 2007 , 2008 . 2009 ,2010 , 2011.
Suma incasată din taxa de eliberare a Autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică in anul 2012 şi vizarea Autorizaţiilor emise anterior anului 2012 fiind de
390.079,33 lei.
38 de societăţi comerciale nu au achitat taxa de viză pentru anul 2012 deşi au fost somate în
mod repetat, iar suma aferentă de 39.790 lei a fost dată in debit la Direcţia Impozite şi Taxe
Locale pentru recuperarea taxelor datorate bugetul local (se vor adăuga şi majorări pentru plata cu
întârziere a taxei de viză anuală).
3 societăţi comerciale au de achitat diferenţă taxă viză in valoare de 2.050 lei survenită in urma
modificării suprafeţei de servire ca urmare a deschiderii de terase estivale. Modificarea de suprafaţă
de servire ne-a fost semnalată de Poliţia Locală care a preluat controlul comercial. Diferenţa de
plată nu a fost achitată in cursul anului 2012 ,suma a fost dată in debit la Direcţia Impozite şi Taxe
Locale (se vor adăuga şi majorări pentru plata cu întârziere ).
50 de unităţi (puncte de lucru) din municipiu şi-au închis activitatea comercială de alimentaţie
publică în anul 2012 .
S-au vizat Autorizaţiile de funcţionare pentru Piaţa Centrală, Piaţa Viilor, Obor.
S-au eliberat 6 Negaţii scrise la solicitările comercianţilor de eliberare Autorizaţii de functionare
pentru activităţi comerciale care nu includ activitatea de alimentaţie publică.
S-a eliberat Acord pentru notificări:
- de practicare a vânzărilor de soldare pentru 5 societăţi comerciale ,din care o societate
comercială a practicat vânzări de soldare în 4 puncte de lucru.
- de practicare a vânzărilor de lichidare - pentru 3 societăţi comerciale, conform Ordonanţei
Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă , republicată.
S-a răspuns în scris la solicitări de emitere orar de funcţionare pentru 3 societăţi comerciale.
S-a eliberat ”Aviz pentru comercializare material lemnos” pentru o societate comercială.
S-a acordat Consiliere pentru 300 de societăţile comerciale care desfăşoară activităţi comerciale in
municipiu Botoşani şi care au solicitat: autorizaţii ,avize ,informaţii despre documentele necesare
vizării autorizaţiilor , achitare taxă firmă, orar de funcţionare, afişare preţuri, vitrine şi curăţenie.
S-au intocmit demersurile legale către DITL, pentru preluarea in evidenţele fiscale a debitelor
datorate de 56 agenţii economici care au desfăşurat activitate comercială de alimentaţie publică şi
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au rămas restanţierii la taxa de viză pentru anul 2011 ,respectiv taxa de autorizare neplătită de 14
agenţii economici care au fost identificaţi in teren de către Poliţia Locală.
S-au făcut referate pentru 6 agenţi economici care prin depunere de documente justificative au
demonstrat că nu au desfăşurat activitate comercială in anul 2011 solicitând de la DITL radierea
deditului reprezentând taxa de viză pe anul 2011.
S-au soluţionat 13 petiţii, în colaborare cu Poliţia Locală care intreprinde controlul comercial in
municipiu.
S-a acordat consiliere pentru intocmirea documentelor necesare Notificării de soldare/lichidare
Cererea se depune cu 15 zile inaintea inceperii vânzării de sloldare; Acte necesare:
- incadrarea in perioada de soldare / lichidare prevăzută prin prevederile O.G. nr. 99 / 2000 ,
republicată.
- cum se face publicitatea , cum vor fi expuse produsele, cum se vor afişa preţurile.
Instituţia noastră a eliberat aceptul inceperii practicării vânzării de soldare / lichidare in locaţia
menţionată in cerere.
S-a urmărit Gestionarea bazei de date privind:
- evidenţa autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică emise in anul in curs ;
- modificări ce apar la cererea titularului s-au ca urmare a controlului întreprins în teren;
- evidenţa privind autorizaţiile vizate emise anterior anului 2012.
S-a făcut Raportare lunară către Poliţia Locală, semnată de conducerea instituţiei, privind
autorizaţiile emise / vizate.
S-a implementat Sistemul managerial de control la nivelul Compartimentului.
S-au emis cele 4 proceduri de lucru specifice Compartimentului.
S-au redactat documente specifice compartimentului: adrese către Poliţia Locală, adeverinţe,
somaţii către agenţii economici care au desfăşurat activitate de alimentaţie publică şi au suprafaţa de
servire mai mare decât suprafaţa de servire autorizată, ca urmare a deschiderii de terase estivale.
S-a întocmit Referat şi Dispoziţie in vederea distrugerii a unui număr de 392 bucăţi formulare de
Autorizaţii privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, neutilizabile.
S-a Intocmit Referat şi Dispoziţie in vederea distrugerii
constatare contravenţii, de 50 bucăţi, neutilizabil.

unui Caiet de Procese Verbale de

S-au verificat “Cereri şi declaraţii pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
incălzirea locuinţe“ depuse de cetăţenii din Asociaţiile nr. 21 şi 38.
S-a intocmit Raport de activitate Compartiment la toate solicitările conducerii instituţiei.
S-a participat, conform Dispoziţiei Primarului privind numirea personalului tehnic auxiliar
participant la amenajarea şi dotarea secţiilor de votare aferente alegerilor pentru:
- autorităţile publice locale din anul 2012;
- camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
Am urmărit şi transmis la Biroul Administrativ informare scrisă despre dotările celor 4 secţii de
votare amenajate la Colegiul Naţional Mihai Eminescu.
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SERVICII PUBLICE
Directia Servicii Publice, Sport si Agrement are ca obiect de activitate administrarea
si gestionarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Botoşani, constituite
din: construcţii, terenuri, săli de sport, baze sportive si zone de agrement, cu dotările tehnico –
edilitare aferente.
Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” Botoşani îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Botoşani
conform Hotărârii şi aprobării Consiliului Local Botoşani.
Sala Polivalentă este administrată de un administrator şi funcţionează cu un număr de 5
angajaţi (3 îngrijitori şi 2 fochişti centrală termică).
Sala Polivalentă desfăşoară activităţi specifice, având obiective precise, stabilite conform
Regulamentului de funcţionare şi programelor zilnice, după cum urmează:
1. S-a asigurat permanenţa pentru toate activităţile desfăşurate pe terenul de joacă iar
parametrii solicitaţi să fie respectaţi conform cerinţelor (volei, fotbal, tenis de masă,
biliard, baschet, bedminton, tenis de câmp, etc.);
2. S-a asigurat periodic instruirea pe linie de PSI şi protecţia muncii pentru personalul care
deserveşte activitatea zilnică legată de competiţii şi antrenamente;
3. S-a asigurat funcţionarea centralei termice pentru căldură şi apă caldă, pe timpul
sezonului rece iar kyllerul pentru respectarea temperaturilor optime pe timp călduros;
4. S-au asigurat utilităţile legate de partea electrică (prize, becuri, montare de circuite
electrice) respectiv la aparatura din dotare a Sălii Polivalente;
5. S-a asigurat în permanenţă ca toate instalaţiile sanitare existente să funcţioneze la
parametrii normali pe parcursul desfăşurării activităţilor sportive;
6. Printr-o coordonare atentă s-a asigurat ca toate serviciile şi obiectivele prevăzute prin
contractele şi deciziile date să fie respectate şi îndeplinite la timp;
7. Am organizat programări şi concursuri de tenis de masă, biliard, fotbal, haltere, volei,
lupte, arte marţiale precum şi expoziţii de tehnică şi îmbrăcăminte, inclusiv produse
agroalimentare;
8. S-a asigurat ca toate solicitările scrise şi verbale să fie onorate pentru toţi sportivii
Municipiului Botoşani;
9. S-au asigurat dotări suplimentare la sălile de fitness cu aparatură de specialitate, precum
şi cu lucrări de aparate, în regie proprie (şpaliere, aparat de ridicat greutăţi, benzi
alergare, biciclete);
10. S-au asigurat condiţiile necesare şi specifice funcţionării patinoarului artificial din faţa
Sălii Polivalente cu personal de specialitate;
11. Am îndrumat contractele de utilităţi cu Nova ApaServ, Urban Serv S.A., E-ON
Moldova, Poliţia Comunitară, etc.,urmărind derularea efectivă a acestora;
12. Abonamente periodice pentru sălile de fitness cu program zilnic 15⁰⁰-21⁰⁰, sîmbăta 9⁰⁰13⁰⁰, cu preţuri de 40 lei/12 şedinţe; 60 lei/25 şedinţe a câte 2 ore + saună;
13. Situaţia comparativă a încasărilor pe anul 2012 în comparaţie cu 2011 se prezintă astfel:

SALA TEREN JOC
SĂLI FITNESS (forţă)
BILIARD
TENIS DE MASĂ
TOTAL

2011 (val. cu TVA) - lei
58940,24
14572,73
17342,73
54498,51
145354,21

2012 (val. cu TVA) - lei
80345,99
16632,07
13619,39
46139,02
156736,47
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Faţă de anul precedent, o situaţie negativă se semnalează la încasările de la biliard şi tenis de
masă, iar la fitness avem o creştere semnificativă.
În anul 2013 ne propunem urmărirea mai atentă a activităţilor desfăşurate în sălile de
tenis de masă şi biliard pentru a avea rezultate pozitive.
Pe ansamblu anul 2012, Compartimentul Administrare Sală Polivalentă „Elisabeta
Lipă” a încheiat activitatea cu rezultate pozitive.
ADĂPOST CÂINI COMUNITARI
Activitatea de gestionare a câinilor comunitari de pe raza Municipiului Botoşani se
desfăşoară prin Serviciul adăpost câini comunitari având în administrare un padoc destinat
adăpostirii câinilor. Acest obiectiv are locaţia în str. I.C.Brătianu, f.n. şi funcţionează cu un număr
de 6 salariaţi (1 medic veterinar şi 5 îngrijitori).
Pe parcursul anului 2012 s-a administrat zilnic hrană, apă şi asistenţă sanitarveterinară tuturor câinilor aflaţi în padoc.
În urma adreselor primite din partea cetăţenilor s-au capturat un număr de 279 câini,.
Tot în această perioadă 116 câini au fost adoptaţi, revendicaţi 4 şi morţi din diferite cauze
204.
S-a propus construirea de noi obiective pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
astfel:
1. Proiect amenajare „Sală pentru activităţi veterinare” prin referatul cu nr. 17012 din
11.10.2012; acesta a fost aprobat, aflându-se în prezent în stadiul de proiect, cu nr. 633,
valoarea estimată a investiţiei fiind de 122.760 lei cu TVA.
2. Proiect „Amenajare padocuri pentru câini comunitari” prin referatul cu nr. 18051 din
23.11.2012; acesta a fost aprobat, aflându-se în prezent în stadiul de proiect cu nr.16/2012,
valoarea estimată a investiţiei fiind de 207.122 lei cu TVA.
Suntem în colaborare cu Asociaţia ProCanes et Equos din Germania de la care am primit
hrană uscată granulată începând cu data de 18.08.2012 şi până pe 04.12.2012, cantitatea de 8870
kg., cu o valoare estimată de 28.384 lei precum şi 160 castroane cu suporţi metalici pentru hrană şi
27 cuşti comune prevăzute cu 5 locuri fiecare.
În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 nu s-au înregistrat evenimente deosebite sau accidente
de muncă în cadrul Serviciului adăpost câini comunitari.
ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
Directia Servicii Publice, Sport si Agrement are ca obiect de activitate administrarea
si gestionarea Compartimentul Bazelor Sportive apartinand domeniului public al Municipiului
Botosani constituit din constructii si terenuri dupa cum urmeaza : Stadionul Municipal ,Stadion
Victoria si Stadion Mecanex.
Principala activitate desfasurata de Compartimentul Baze Sportive o reprezinta
efectuarea intretinerii lor prin personalul de deservire intr-un numar de 5 persoane , derularea
serviciilor sportive , verificarea contractelor de inchiriere si prestari servicii specifice , urmarirea
destinatiilor serviciilor , urmarirea incasarii contractelor si a serviciilor.
In anul 2012 s-au realizat urmatoarele activitati dupa specificul sau :
- inchirierea de spatii cu destinatie alimentatie publica , prestari servicii , activitati de
productie si inchirierea spatiillor cu destinatie garaje auto dupa cum urmeaza : 2 spatii cu
destinatie alimentatie publica , 2 spatii cu activitati de productie profil feronerie , spatiu cu
activitate de prestari servicii cu profil antiincendiu , un spatiu cu destinatie birou si un
spatiu cu destinatie culturala , iar ca spatii cu destinatie garaje sunt in numar de 7 .
- inchirierea spatiului Asociatiei Fotbal Club cu destinatie birou ;
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darea in folosinta a terenurilor de fotbal cu scopul de antrenament la Asociatia Fotbal
Club, pentru terenurilor Victoria si Mecanex iar la Municipal pentru meciurile din
campionat si cupa , unde spectacolul fotbalistic a adunat in jur de 2500 spectatori pe meci ,
chiar daca meciurile au fost televizate pe postul national Dolce Sport ;
darea in folosinta a terenurilor Mecanex si Victoria la Asociatia Fotbal Club pentru
antrenamente la juniori I si II ;
darea in folosinta a terenului Mecanex pentru echipa de fotbal FC Microbuzul activand in
liga a-IV a ;
darea in folosinta a terenului Mecanex pentru echipa de fotbal FC ZONA activand in liga
a-IV a ;
darea in folosinta a pistei de alergare pentru antrenament si concursuri specifice la Liceul
Sportiv Botosani (antrenamente de doua ori pe zi )~ 40-50 atleti , toate liceele din localitate
in perioda examenelor dar si pentru antrenamente ~ 500 persoane , Clubul Sportiv
Botosani (antrenamente de doua ori pe zi )~30 sportivi din toate categoriile de ramura ,
Agentia nationala de sport Botosani (antrenamente de doua ori pe zi ) ~20 sportivi ,
Jandarmerie, Politiei Municipale, Politiei de Frontiera – teste semestriale ~400 politisti ,
antrenamente la Inspectoratului Situatii de Urgente ~ 50 persoane ;
darea in folosinta a pistei de alergare cu titlu gratuit , dupa un program bine stabilit pentru
persoane fizice in perioada Martie – Octombrie , zilnic in jur de 60 - 70 persoane ;
inchirierea Stadionului Municipal pentru realizarea Concertului Summer Vibes , care a
avut un real success pentru populatia botosaneana ;
inchirierea Stadionului Municipal pentru realizarea unei adunari religioase .
Pentru intretinerea bazelor sportive s-au efectuat urmatoarele activitati :
tuns gazon teren Municipal cu aproximatie de trei ori pe saptamana , verificarea starii
gazonului si a instalatiei de udare , udarea terenului , reparatia gazonului dupa antrenament
sau dupa meciuri , curatarea de buruieni periodica de pe langa teren si protejarea gazonului
de infestarea cu alte plante apoi urmarirea contractului de intretinere dupa planificarea
lunara a SC Gama Verde ;
tuns gazon teren Mecanex cu aproximatie de doua ori pe saptamana , nisiparea manuala a
terenului , aerarea gazonului , udarea terenului , verificarea starii zilnice si reparatia
portiunilor de gazon , verificarea instalatiei de udare, insamantare , fertilizarea lunara a
gazonului , marcarea terenului , montarea de plase de protectie , reparatia imprejmuirii a
gardului terenului , curatarea de buruieni periodica de pe langa teren si protejarea
gazonului de infestarea cu alte plante, cu personalul D.S.P.S.A. ;
tuns gazon teren Victoria cu aproximatie de doua ori pe saptamana , nisiparea manuala a
terenului , aerarea gazonului , gaurirea solului , udarea terenului manual si verificarea
instalatiei ,insamantare, fertilizarea lunara a gazonului , reparatia gazonului dupa
antrenament sau dupa meciuri , curatarea de buruieni periodica de pe langa teren si
protejarea gazonului de infestarea cu alte plante, cu personalul D.S.P.S.A.;
intretinerea si reparatiilor la toate spatiile de la Stadionul Municipal , tribuna A prin
reparatia peretilor exteriori si interiori , varuirea lor , inlocuire dusuri si wc-uri , vopsire
garduri ,vopsire porti acces , intretinere spatii verzi (insamantari ,tuns gazon ),curatare
copaci , plantari copaci , plantari flori , curatirea tribunelor dupa evenimente sportive ,
dezapezirea spatiilor si imprastierea de material antiderapant si inlaturarea zapezii in exces
si transportarea sa in exteriorul orasului ;
verificarea, organizarea si implementarea notelor de proleme de catre Federatia Romana
de Fotbal , U.E.F.A si F.I.F.A dar si F.R.R ,F.I.R si indeplinirea lor in totalitate la
meciurilor nationale si internationale la Stadionul Municipal fapt care a implicat
raspundere maxima , seriozitate si punctualitate ;
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elaborarea, implementarea si dezvoltarea Sistemului de Control Managerial ca responsabil
al compartimentul Baze sportive s-au rezolvat in totalitate toate procedurile de sistem si
procedurile de lucru privind activitatea compartimentului .
LUCRĂRI DE MONTARE, REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE MOBILIER URBAN

- S-au montat un număr de 150 bănci noi, model „Lavitex” în următoarele locaţii: Pietonal
Unirii – 93 bănci; Pietonal Bancar – 10 bănci; Pietonal Transilvaniei – 10 bănci; Scuar Cuza Vodă
(faţă teatru) – 5 bănci; Parc Primărie – 32 buc.
S-au montat un număr de 237 coşuri noi, pentru gunoi stradal, în următoarele locaţii: .
Pietonalul Unirii – 30 coşuri;
2. Pietonalul Transilvaniei – 15 coşuri;
3. Pietonalul Bancar – 15 coşuri;
4. Parc Junior – 20 coşuri;
5. Parc Primărie – 20 coşuri;
6. Bulevard Mihai Eminescu – 76 coşuri;
7. Bulevard George Enescu – 45 coşuri;
8. Strada Marchian – 16 coşuri.
- S-au reparat şi s-au montat un număr de 30 coşuri de gunoi modele vechi în următoarele
locaţii:
1. Aleea Nucului – 10 coşuri;
2. Strada sucevei nr.9 – 2 coşuri;
3. Strada Tudor Vladimirescu – 6 coşuri;
4. Strada Prieteniei – 6 coşuri;
5. Asociaţia de proprietari nr.11 – 2 coşuri;
6. Strada Rozelor – 2 coşuri;
7. Strada Călugăreni – 2 coşuri.
- S-au montat un număr de 35 panouri de afişaj stradal în locaţiile indicate de Direcţia
Edilitare.
- S-a montat o cantitate de 2524 ml gărduţ metalic în următoarele locaţii:
Spaţiul median al străzii Împarat Traian, Spaţiul Median al Bulevardului George Enescu,
protejare spaţii verzi pe strada Ştefan Luchian şi în asociaţiile Ap.12, Ap. 16, Ap. 23, Ap.
14, Ap15, Ap.60.
- la 72 bănci din fontă demontate de pe Pietonalul Unirii, s-au turnat pastile din beton
mozaicat şi s-au montat în următoarele locaţii:
1. Strada Marchian – 6 bănci;
2. Parcul Tineretului – 5 bănci;
3. Staţia DOVA Piaţa Centrală – 3 bănci;
4. Calea Naţională – 10 bănci;
5. Strada Cuza Vodă – 6 bănci;
6. Strada Victoriei – 5 bănci;
7. Strada Bucovina – 5 bănci;
8. Strada Primăverii – 5 bănci;
9. Strada Octav Onicescu – 4 bănci;
10. Strada Pacea – 8 bănci;
11. Strada Împarat Traian – 2 bănci;
12. Strada Tudor Vladimirescu – 3 bănci;
13. Complex de locuinţe Anotimpuri – 2 bănci;
14. Strada Ştefan cel Mare – 4 bănci;
15. Strada Trandafirilor – 2 bănci;
16. Bulevardul George Enescu – 2 bănci.
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- S-au reparat şi s-au montat un număr de 31 bănci modele vechi în următoarele locaţii:
1. Cartir ANL Bucovina – 5 bănci;
2. Strada Teodor Callimachi – 1 bancă;
3. Parcul Tineretului nr.135-140 – 4 bănci;
4. Asociaţia de proprietari nr.3 – 5 bănci;
5. Asociaţia de proprietari nr.43 – 2 bănci;
6. Strada Marchian – 5 bănci;
7. Strada Primăverii – 3 bănci;
8. Bulevardul George Enescu – 5 bănci;
9. Aleea Zorilor – 1 bancă;
- S-au executat reparaţii constând în suduri, vopsitorii, lucrări de tâmplărie, încastrări în
betoane la un număr de 15 terenuri de joacă în următoarele asociaţii de proprietari:
Ap.21, Ap.4, Ap.43, Ap.21,Gheorghe Filipescu, Ap.28, Ap.18, Ap.57, Ap.49, Ap.33, Ap.59,
Ap.50, Ap.40, Ap.46, Ap.47 şi Parcul Mihai Eminescu.
- S-a executat gard din panouri prefabricate din beton la terenul de joacă de pe strada Adrian
Adamiu.
- S-a înprejmuit cu gard platforma de gunoi de pe strada Cornişa nr.6 şi s-au executat lucrări
de reparaţii a gardului ce împrejmuieşte platforma de gunoi de la asociaţia de locatari nr. 15.
- S-a montat mână curentă la acces parcare Octav Onicescu şi la podeţele din Vâlcele şi
Izvoarelor.
- S-au montat 20 plăcuţe avertizoare cu depozitarea gunoiului interzisă şi interzis decaparea
pământului, în locaţiile indicate de Direcţia Edilitare.
Lucrari diverse:
- S-au efectuat deszăpeziri în parcurile de agreement din Municipiul Botoşani: Parcul Mihai
Eminescu, Parcul Curcubeului, Parcul Sucevei, Parcul APM, Parcul Junior, Parcul Filatelie, Parcul
Primăriei, Parcul General Gheorghe Avramescu, Parcul Tineretului şi stadioanele Municipal şi
Mecanex.
- S-au transportat lemne de foc la persoanele ce au primit ajutoare de la Asistenta Sociala,
- S-a ţinut evidenta si cântărirea gunoaielor menajere la Rampa de gunoi a orasului,
- S-a intervenit cu material şi forţă de muncă pentru buna organizare a următoarelor
manifestări organizate de Primărie s-au în parteneriat cu Primăria:
1. Turul ciclist al României;
2. Festivalul “Cântecului, jocului, portului şi meşteşugurilor”
3. Ziua Limbii Române;
4. Festivalul Verii “Summer Fest 2012 Botoşani”
5. Orăşelul copiilor;
6. Târgul de crăciun;
7. Revelion 2013.
- S-a inventariat mobilier stradal, terenuri de joacă, indicatoare de circulaţie.
- S-a confecţionat un număr de 9 sicrie şi cruci din lemn şi am înhumat un număr de 9
persoane decedate fără aparţinători.
SEMNALIZARE RUTIERĂ
-

S-a confecţionat un număr de 108 stâlpi de montare indicatoare rutiere;
S-a revopsit la faţa locului un număr de 811 stâlpi cu indicatoare rutiere;
S-a vopsit o suprafaţă de 7927 mp de bordure din principalele intersecţii
S-au retrasat un număr de 170 locuri în staţiile de TAXI
S-au retrasat un număr de 87 staţii de MAXI TAXI
S-au retrasat un număr de 3043 locuri de parcare în parcări amenajate;
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S-au inscripţionat pe asfalt un număr de 25 semne ” Oprirea Interzisă”
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.
S-a transportat la rampa de gunoi a municipiului resturi vegetale, crengi rezultate din
toaletarea arborilor;
COMPARTIMENT SPAŢII VERZI

La solicitarea Municipiului Botoşani, prin Direcţia Edilitare, s-au executat următoarele
lucrări:
- S-au tăiat un număr de 153 arbori în asociaţiile de proprietari şi pe aliniamentele stradale;
- S-au toaletat un număr de 808 arbori în asociaţiile de proprietari şi pe aliniamentele
stradale;
- în lunile de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie) s-au deszăpezit aleiile din parcurile de
agreement;
- în luna aprilie cu ocazia curăţeniei de primăvară s-au văruit un număr de 2196 arbori pe
aliniamente stradale şi în parcuri;
- în luna mai s-au cosit spaţiile verzi adiacente Sălii Polivalente şi Stadionului Municipal, sau igienizat terenurile de la Baia Centrală şi fostele sere;
- în luna iunie s-a cosit spaţiul verde aferent Stadionului Municipal, Stadion Mecanex,
Stadion Victoria, Parcare Casa Cărţii, Parcare Piaţa Centrală, Monument 1907, strada Săvenilor, str.
Independenţei.
- în luna august s-a împrăştiat pământ vegetal în Parcul Primăriei şi s-au tăiat lăstarii crescuţi
în jurul arborilor pe Bulevardul Mihai Eminescu;
- în luna septembrie s-a cosit spaţiul verde aferenrent străzii Împarat Traian şi s-a igienizat
terenul de la fostele sere;
- în tot anul 2012 două persoane au asigurat funcţionarea în condiţii normale a toaletei din
Parcul Mihai Eminescu.
La zona de agrement din incinta parcului „Mihai Eminescu” activitatea s-a desfăşurat la
cele 2 locuri de joacă special amenajate pentru copii cât şi la punctul de inchiriere al bărcilor şi
hidrobicicletelor.
Pentru buna desfăşurare a activităţii, în colaborare cu celelalte servicii ale D.S.P.S.A., s-au
luat măsuri pentru reamenajarea zonei, respectiv: acoperirea spaţiului din interiorul terenului de
joacă cu covor sintetic, completarea cu obiecte de joaca mai atractive si diversificate cum ar fi
carusele, invartitoare si balansoare; Multe persoane au ales să închirieze bărci şi hidrobiciclete
pentru o plimbare pe lacul din incinta parcului, lac ce a fost curăţat ori de câte ori a fost necesar.
Totodată au fost oferite o serie de facilităţi pentru grupurile organizate din şcoli, licee,
centre de plasament, constând în acces gratuit în cadrul bazei de agrement, fapt ce a avut un impact
pozitiv asupra copiilor şi tinerilor.
Odată cu venirea sezonului rece activitatea Compartimentului Agrement s-a mutat la
patinoarul amenajat în faţa Sălii Polivalente. Perioada sărbătorilor de iarnă, manifestările organizate
cu prilejul acestora precum şi facilităţile oferite din nou, au atras un număr mare de pesoane care au
venit să-şi petreacă timpul liber într-un mod plăcut.
În tot cursul anului 2012, în ambele locaţii s-a avut grija pentru realizarea unui cadru
de securitate şi ambianţă plăcută, in acest sens angajaţii compartimentului au primit şi sprijinul
Poliţiei Comunitare.
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SERVICII SOCIALE
În cursul anului 2012, S.P.L.A.S. Botoşani, prin activitatea Serviciului Prestaţii şi Servicii
Sociale, s-a asigurat instrumentarea şi plata următoarelor tipuri de prestaţii sociale:
1.Ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat:
Câteva date statistice:
- nr. dosare existente la începutul anului – 305
- nr. dosare existente la sfârşitul anului – 346
- nr. cereri noi înregistrate
– 169
- nr. ajutoare sociale plătite
– 3592
- drepturi stabilite
– 559.428
- nr. mediu lunar de dosare de ajutor social aflate – 300
- anchete sociale efectuate pentru
dosarele noi şi pentru reevaluări
– 1569
2. Alocaţia pentru susţinerea familiei – în aplicarea prevederilor Legii nr. 277/2010,
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, suspendarea sau
încetarea lor, după caz.
Câteva date statistice :
-dosare eligibile la inceputul anului
– 760
-dosare eligibile la sfârşitul anului
– 621
-cereri noi inregistrate
– 204
-drepturi încetate
– 309
-anchete sociale efectuate la dosarele noi,
modificări şi la reevaluarea drepturilor
– 1131
3.Ajutoare pentru încălzirea locuinţei acordate în baza OUG nr. 70/2011:
a) cu lemne, pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor
social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001:
- beneficiari în plată pentru sezonul rece 2011-2012 perioada ianuarie-martie 2012 –
1047(cumulaţi ptr.3 luni de plată) , sume plătite – 38.322 lei(cumulate ptr. 3 luni de plată)
- beneficiari noi pentru sezonul rece 2012-2013 - 336, beneficiari în plată – 656
(cumulaţi ptr.lunile noiembrie şi decembrie), sume plătite – 25.270 lei(cumulate ptr. 2 luni).
- anchete sociale efectuate ptr sezonul 2011 – 2012 – 200.
b) cu lemne, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2012, pentru sezonul rece 2011 - 2012 – 8, sume
plătite – 1450 lei
- beneficiari pentru sezonul rece 2012-2013 – 120, sume plătite – 34394 lei
c) cu gaze naturale:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2012, pentru sezonul rece 2011 - 2012 – 56,
beneficiari în plată – 7892(cumulaţi 3 luni), sume plătite – 731.308 lei(cumulate 3 luni).
- beneficiari noi pentru sezonul rece 2012-2013 – 2137, beneficiari în plată –
4144(cumulaţi lunile noiembrie – decembrie 2012), sume plătite – 139.921,73 lei(aferentă lunii
noiembrie 2012).
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- anchete sociale efectuate ptr. sezonul 2011 – 2012 - 1470
4.Ajutoare de urgenţă
În cursul anului 2012 s-au instrumentat şi plătit un număr de 12 ajutoare de urgenţă
în valoare totală de 5296,5 lei reprezentând servicii de înhumare a unor persoane fără susţinători
legali – 9 cazuri si a unor persoane din familii cu venituri reduse – 3 cazuri.
În conformitate cu prevederile HCL nr. 411/2006 au mai fost acordate două
ajutoare de urgenţă, unul în valoare de 500 lei domnului Tican Roman Ioan si un altul în valoare de
1.000 de lei doamnei Chelaru Brînduşa pentru acoperirea unei părţi din pagubele produse în urma
unor incendii produse în locuinţele acestora.
5. Ajutoare de înmormântare
S-au acordat 4 ajutoare de înmormântare în valoare de 714 lei susţinătorilor legali ai
beneficiarilor de ajutor social.
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. Numărul mediu lunar
al asistenţilor personali a fost de 206, iar cheltuielile de personal aferente anului 2012 au fost de
2.363.148 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. În
medie, s-au achitat lunar 394 indemnizaţii, totalul plăţilor efectuate în cursul anului fiind de
2.602.018 lei.
3. În conformitate cu prevederile legale s-a aprobat prin HCL nr. 390/29.10.2009
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 60 lei. S.P.L.A.S. a
eliberat în cursul anului un număr de 8668 abonamente reprezentând o medie lunară de 722
abonamente, valoarea decontărilor către S.C.Eltrans S.A. fiind de 520.080 lei.
In perioada 1ianuarie -31 decembrie 2012 in cadrul Serviciului Autoritatea Tutelara
si Protectia Copilului s-au efectuat 3079 anchete sociale, din care exemplificam cazurile mai
importante:
- 468 anchete sociale efectuate la solicitarea instantelor judecatoresti in vederea incredintarii
copiilor unuia dintre parinti in cazul actiunilor de divort, stabilirii de legaturi personale
minor-parinte, stabilirea si majorarea pensiei de intretinerea a minorilor in urma actiunii de
divort a parintilor, precum si stabilirea paternitatii;
- 11 anchete sociale solicitate de Tribunal in vederea solutionarii cererii de intreruperea
executarii pedeapsei, precum si anchete sociale solicitate de Penitenciar in vederea pastrarii
legaturii familie-detinut;
- 35 anchete sociale efectuate la solicitarea organelor de Politie in cazul delicventei juvenile,
situatii in care se analizeaza comportamentul minorului in familie si societate, antecedente
sale, relatia dintre parinti si minor,
- 78 anchete sociale si dispozitii pentru instituirea de curatele speciale la minori si adulti cu
dizabilitati,
- 105 anchete sociale si dispozitii pentru instituirea de curatele generale la minori,
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-

31 anchete sociale si dispozitii pentru instituirea de curatele generale la persoane majore,
217 anchete sociale in vederea mentinerii copiilor aflati in plasament familial si instituirea
masurii de plasament familial,
- 53 anchete sociale in vederea instituirii masurii de protectie a minorilor precum si
reevaluarea acestora, institutionalizati in centre de plasament prin DGASPC Botosani
- 111 anchete sociale pentru mentinerea plasamentului minorilor aflati la asistenti maternali
profesionisti,
- 27 anchete sociale in vederea revocarii masurii de plasament si reintegrarea copiilor in
familia naturala,
- 1008 anchete sociale pentru Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap
conform Legii 448/2006,
- 12 referate sociale privind alocatia zilnica de hrana pentru copii minori, bolnavi HIV-SIDA
conf. Legii 448/2006,
- 56 anchete sociale solicitate la cerere privind scutirea de la plata tarifului de utilizare a
retelelor de drumuri nationale conform art.28 Legea 448/2006,
- 18 anchete sociale in vederea internarii persoanelor majore in spitalele de specialitate cu boli
psihice – Legea 487/2002 Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari
psihice,
- 190 anchete sociale in vederea internarii in Centre de Ingrijire si Asistenta Sociala pentru
persoane varstnice fara sustinatori legali si aflati in imposibilitatea de a se gospodari singuri,
- 27 anchete sociale pentru internarea in unitatile de asistenta medico-sociala,
- 20 sesizari a DGASPC cu privire la identificarea cazurilor in vederea instituirii unei
masuri de protectie speciala pentru copil,
- 74 anchete sociale in vederea monitorizarii copiilor in familie,
- 17 anchete sociale in vederea invoirii in familie pe perioada vacantelor a copiilor
institutionalizati,
- 21 anchete sociale in vederea internarii/revocarii in Centrul Maternal “Micul Print” a
cuplului mama-copil aflati in dificultate pe perioada determinata,
- 43 planuri de servicii si fise de monitorizare privind prestatiile si serviciile sociale
acordate.
-identificarea a 131 de cazuri si intocmirea Rapoartelor de evaluare initiala conform
Ordinul 219/2006, a cazurilor de copii ai caror parinti se afla la munca in strainatate precum si
intocmirea unui numar de 524 de fise de monitorizare trimestriale ale acestora. Acestea s-au facut
prin autosesizare cu ocazia interventiilor pe alte tipuri de cazuri, prin referirea de alte cazuri de catre
alte institutii sau autoritati cu atributii in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului cum
ar fi: inspectorate scolare, spitale, politia, fundatii sau asociatii de profil sau prin sesizarile/petitiile
adresate de catre toti care cunosc astfel de cazuri sau au astfel de copii in ingrijire.
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.
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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 adecvat vârstei,
supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, o nutriţie adecvată cu respectarea normelor
legale în vigoare.
In anul 2012 au fost inscrişi un număr de 75 de copii cu vârsta cuprinsa intre 1 si
3 ani, realizandu-se un numar de 12.680 zile de căminizare, indicator care raportat la numărul
zilelor de funcţionare - 229( luna iulie a fost lună de vacanţă) conduce la un număr mediu zilnic de
56 copii asistaţi.
Avand in vedere numarul redus de personal angajat la cresa, cu consultarea
parintilor si avizul conducerii s-a modificat programul de lucru , in doua schimburi 6.00-14.00 si
12.00-20.00, pentru a asigura copiilor, servicii de ingrijire si supraveghere de calitate si
concentrarea personalului in orele de varf ale zilei, respectiv intervalul 12.00-14.00.( interval in
care se serveste pranzul si se pregatesc copiii pentru somn).
Facem precizarea ca unitatea noastra, conform normelor in vigoare si specificului
activitatii este supusa controlului periodic dar si inopinat din partea unor institutii cu atributii de
control DSP, DSVA, OFICIUL PROTECTIA CONSUMATORULUI etc., Creşa Municipală fiind
evaluata in anul 2012 ca unitate cu risc scazut .
Pentru imbunatatirea si diversificarea activitatii de educatie timpurie, bazata pe
interactiunea si participarea copiilor s-au organizat la sediul Cresei Municipale spectacole de teatru
cu participarea actorilor de la Teatrul pentru copiii si tineret Vasilache” Botosani, costurile fiind
suportate de parintii copiilor inscrisi care au fost consultati in prealabil.
Comitetul de parinţi constituit in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea
263/2007 privind infiintarea si functionarea creselor, a sprijinit material cresa prin dotarea (
contract de custodie-bunuri) sălilor de grupă cu televizoare si DVD, in vederea vizionării unor
programe de desene animate si filmuleţe educative .
Nu au existat la nivelului anului 2012 , solicitari neonorate si implicit nici liste de
asteptare pentru inscrierea copiilor din municipiul Botosani la Cresa Municipala.
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 6 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 şi urmareşte respectarea termenelor pentru
rezolvare;
- 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 2012 prin cantina de ajutor social s-a pregatit si distribuit hrana caldă pentru
o medie zilnica de 146 persoane, cheltuielile cu hrana fiind de 321.000 lei.
Numărul mediu de beneficiari – 146 – poate fi repartizat pe categorii de beneficiari
astfel:
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- 34 - 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
- 65 - 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
- 15 - pensionarii ce platesc o contribuţie de 30% din venit fără a depăşi costul
meselor servite
- 7 - persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre
urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri
- 18 - persoane cu afecţiuni cronice sau încadrate în grad de handicap grav sau
accentuat
- 7 - persoane care temporar nu realizează venituri
Având în vedere necesitatea dezvoltării la nivelul administraţiei locale a serviciilor sociale primare
şi specializate, SPLAS Botoşani a participat în calitate de solicitant la procedura de selecţie
organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în cadrul Programului de Interes
Naţional PIN 7 – „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre
sociale de urgenţă”.Prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei
nr.165/02.03.2007 a fost aprobată finanţarea proiectului „Centrul social de urgenţă pentru
persoane fără adăpost Botoşani – Aleea Nucului nr.8” cu o sumă de 677.312 lei, la care s-a
adaugat contribuţia locală de 12.78% din costul total, respectiv 100.000 lei.
Prin Decizia nr. 83 din 06.11.2009, Comisia de Acreditarea a furnizorilor de servicii
sociale din judeţul Botoşani a decis acreditarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială
Botoşani pentru servicii sociale cu caracter primar şi servicii specializate acordate prin Centrul
social de urgenţă pentru persoane fără adăpost, după cum urmează:
 găzduire temporară;
 asistenţă medicală primară şi educaţie pentru sănătate;
 resocializare;
 evaluare şi consiliere psihologică;
 sprijin pentru reintegrare familială şi comunitară.
Serviciile din cadrul Centrului Social de Urgenţă s-au desfăşurat în beneficiul
persoanelor fără adăpost, grupul ţintă al Centrului Social de Urgenţă fiind 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. Acestea au fost identificate ca
urmare a activitatii de mediatizare initiala si periodica desfasurata cit si prin colaborarea cu celelalte
compartimente si institutii de profil si selectionate ca urmare a evaluarii initiale in functie de
criteriile stabilite . Acestea sint diferenţiate astfel:
- persoane singure care au pierdut locuinţa din diverse motive şi nu au resursele materiale
necesare asigurării alteia şi nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acordă găzduire;
- tineri proveniţi din centre de plasament;
- persoane cu dizabilităţi a căror autonomie mentală este conservată, iar cea
locomotorie este total sau parţial menţinută;
- persoane suferind de boli cronice netransmisibile.
- familii monoparentale, lipsite de suport material şi/sau afectiv;
- vârstnici abandonaţi de propria familie şi ale căror resurse financiare şi personale
sunt insuficiente.
De asemenea, în situaţii de calamităţi, condiţii meteo nefavorabile, beneficiază de
găzduire şi persoane din alte localităţi care, pe timpul nopţii sunt găsite pe raza municipiului
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Botoşani, nu necesită îngrijiri medicale dar nu se pot deplasa în localitatea de domiciliu, iar
sănătatea şi integritatea fizică le-ar fi pusă în pericol dacă rămân în stradă.
Prin activitatea profesională desfăşurată în perioada 01 IANUARIE 2012 – 01 IANUARIE
2013 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, 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, să
obţină un loc de muncă, să fie înscrişi în evidenţele unui medic de familie şi nu în ultimul rând să se
evidenţieze 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 2012 – 01 IANUARIE 2013 de echipa centrului:
Nr. crt.

ACTIVITĂŢI

Activităţi de asistenţă socială:
Evaluarea/reevaluarea situaţiei socio1 economice a persoanelor care au solicitat cazare în
CSU-Botoşani
2

Întocmirea fişei iniţiale de observaţie
individuală la nivel psiho-socio-medical

Numărul persoanelor consiliate
Efectuarea planului de intervenţie a
4
beneficiarului
Întocmirea contractului de servicii psiho5 socio-medicale al beneficiarului, respectiv act
adiţional
Întocmirea angajamentului individual al
6
beneficiarului
3

7

Aplicarea itemilor pentru întocmirea fişei de
evaluare periodică a beneficiarului

Rezultate

170

76
170
170
170
170
65
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Aplicarea itemilor pentru realizarea
8 chestionarului de evaluare a gradului de satisfacţie a
beneficiarului
9

Întocmirea fişei de închidere a cazului

1

Întocmirea referatului de situaţie/procesului

0

verbal
Obţinerea actului de identitate cu viza
provizorie pe centru de urgenţă
1
Însoţirea beneficiarilor la diferite instituţii
locale
1
Număr persoane înscrise în evidenţa
A.J.O.F.M
1
Număr de activităţi recreative/socializare
1

1
2
3
4

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

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

r. crt.

INDICATOR

65
64
43
190
120
80
40

154
154
80
73
154

170
170
40
57
60
35
170
170

Rezultate
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1

Număr persoane cazate în Centrul Social de
Urgenţă Botoşani

170

2

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

30

3

Număr persoane beneficiare de masă

156

.
.
4
.
5
.
6
.

Numărul locurilor de muncă/certificate de
(re)calificare profesională obţinute
Persoane reintegrate în familie/comunitate
Numar persoane reintegrate in
comunitate/alte situatii

11
4
20

În cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Servicii Sociale, linia
de buget:Phare2006/018-147.04.02, referinţă:02, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială a
obţinut o finanţare nerambursabilă pentru realizarea unui „Centru de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice dependente din municipiul Botoşani – SENIOR”.
Costul total al proiectului a fost estimat la 222.369 EURO din care autoritatea
contractantă – Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane(AM POS DRU) sa
angajat să finanţeze o sumă maximă de 197.352 EURO (fără TVA).
Sustenabilitatea proiectului 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 3 ani după terminarea finanţării nerambursabile, anul 2012
fiind al treilea 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 500 lei/luna)
- persoane singure:fara apartinatori legali .
Prin activitatea profesională desfăşurată în cursul anului 2012 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.
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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 60 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 01.01.2012-31.12.2012 de echipa proiectului, 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

Evaluarea/reevaluarea situaţiei socio1 economice a persoanelor care au solicitat servicii de
ingrijire la domiciliu
2

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

Numărul persoanelor consiliate
Efectuarea planului de intervenţie a
4
beneficiarului
Întocmirea contractului pentru acordarea de
5 servicii sociale a beneficiarului, respectiv act
adiţional
Întocmirea planului individualizat de
6
ingrijire la domiciliu al beneficiarului
3

7

0

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

Intocmirea proceselor verbale de predare8 primire a alimentelor, medicamentelor si
materialelor igienico-sanitare
Intocmirea centralizatoarelor lunare a
9 alimentelor, medicamentelor si materialelor
igienico-sanitare
1
Întocmirea fişei de închidere a cazului

Nr. crt.

INDICATOR

Rezultate
120

120
120
120
120
120
720
840

14
18

Rezultate

Număr persoane varstnice aflate in evidenta
120
la Centrul de ingrijire la domiciliu Botoşani
Număr persoane beneficiare de pachete cu
2 alimente, medicamente si materiale igienico120
sanitare
3
Persoane varstnice scoase din evidenta
18
Asistenţa medicală comunitară face parte din cadrul ansamblului de atribuţii şi competenţe
transferate de către Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale prin
1
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care se urmăreşte realizarea responsabilităţilor Guvernului în planul strategiei din domeniul
sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, serviciile şi activităţile de asistenţă medicală
comunitară sunt asigurate de către două categorii profesionale, respectiv asistentul medical
comunitar şi mediatorul sanitar ( are rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunităţile de
romi şi cadrele sanitare ). Au fost transferaţi un număr de 4 asistenţi medicali comunitari şi 2
mediatori sanitari care alcătuiesc un compartiment distinct în cadrul Serviciul de prestaţii şi servicii
sociale din structura Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, personal care în vederea
realizării obiectivelor generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară
trebuie să desfăşoare o serie de activităţi 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.
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 1656 din care 849 din colectivitatea de romi, persoane vulnerabile aflate în următoarele
situaţii:
Beneficiari (persoane vulnerabile aflate în
următoarele situaţii)
Nivel economic sub pragul sărăciei
Şomaj
Nivel educaţional scăzut
Diferite dizabilităţi
Boli cronice
Boli aflate în faze terminale care necesită
tratamente paleative
Graviditate
Lehuzie
Copii 0-1 an
Vârstă sub 16 ani
Vârsta a treia
Fac parte din familii monoparentale
Risc de excluziune socială

Total

90
0
49
174
173
4
38
20
133
139
146
90
44

Din care, în
comunitatea
de romi
44
0
23
23
21
0
16
16
42
49
31
63
36
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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

Identificarea familiilor cu risc medico-social, facilitare
comunicare cu medicul de familie sau cu asistentul
social
Determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei
cu risc
Consiliere planificare familială, avantajele înscrierii în
sistemul de sănătate şi avantajele igienei personale şi a
locuinţei în comunitatea de romi
Vizite la domiciliul lehuzelor, consiliere mama,
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
Mobilizarea populaţiei, sprijin în campaniile de
imunizare şi efectuarea examenelor clinice la copii
Vizite la domiciliul persoanelor vârstnice sau cu boli
transmisibile sau cronice, urmărire efectuare tratament
Colaborare cu ONG-uri

Asistent
Mediator sanitar
medical
(pentrucomunitatea
comunitar de romi)
414
32

168

29

377

312

186

184

438
0

0
89

827

38
nu

5

În concluzie, deşi mai sunt câteva acţiuni care nu au putut fi desfăşurate pentru că nu
au avut obiect cum ar fi facilitarea acordării primului ajutor (anunţ ambulanţă, însoţire), participare
la depistarea activă a cazurilor de boli transmisibile, însoţirea cadrelor medico-sanitare în
activităţile de prevenire şi control a situaţiilor epidemice pentru mediatorii sanitari şi participare la
identificarea şi combaterea focarelor de infecţii, semnalarea medicului de familie cu cazurile
suspecte de boli transmisibile, identificarea persoanelor de vârstă fertilă pentru asistenţii medicali
comunitari, 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.
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SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ
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 “, cod CAEN 4931.
I. Administrarea si gestionarea patrimoniului S.C. ELTRANS S.A. Botosani
In cursul anului 2012, conducerea societatii a fost asigurata de:
1. Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata de Consiliul Local al Municipiului
Botosani.
2. Consiliul de Administratie, reprezentat de:
-

Cracana Serghi – presedinte

-

Ivanescu Victor – membru

-

Nitura Eugen – membru

-

Trofinov Cristina – membru

-

Achitei Carmen – membru

3. Conducerea executiva, reprezentata de:
-

Ivanescu Victor – director general

-

Apotrosoaei Iulian Gabriel – director economic

-

Groza Valeriu – director tehnic

4. Controlul modului de administrare si gestionare a patrimoniului societatii a fost efectuat de
catre o comisie de cenzori, avand urmatoarea componenta:
-

Agafitei Gheorghe – expert contabil

-

Filip Virgil – economist

-

Mihalache Ilie – economist
II. Capitaluri si active

Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2012 este de 1.200.000 lei, divizat
intr-un numar de 480.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura capitalului social se prezinta astfel:
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Actionari

Sold initial
capital social

Reduceri/

lei

2012

Majorari

Sold final
capital social
lei

Numar actiuni x
valoare/actiune

%

100

Consiliul Local Botosani 1.200.000

0

1.200.000

480.000 x 2,5 lei

TOTAL

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Capitalul social este detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate
de actionar unic.
La data de 31.12.2012 societatea detine in patrimoniu urmatoarele active:
-

Active imobilizate (constructii, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.727.979 lei

-

Active circulante, in valoare de 718.264 lei, din care:
- stocuri = 296.983 lei
- disponibilitati banesti = 204.674 lei
- creante = 216.607 lei

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2012 au valoarea de 1.919.506 lei.
Capitalurile proprii sunt constituite din:
-

Capital social, subscris si varsat = 1.200.000 lei

-

Rezerve din reevaluare = 520.542 lei

-

Rezerve = 69.563 lei

-

Rezultatul net (profit) an 2012 = 129.401

III. Resurse umane - personal, salarizare
La data de 31.12.2012, numarul de personal existent in societate a fost de 134 angajati , din
care 12 angajati personal TESA (personalul tehnic, economic, stiinţific si administrativ) si 122
angajati in procesul de productie/exploatare. Ponderea personalului TESA in numarul total de
salariati este de 8,89%, in contextul in care legislatia muncii cat si cea economico-financiara este
intr-o continua schimbare, in vederea alinierii la Directivele Europene. In cadrul societatii si-au
desfasoara activitatea un numar suficient de angajati, care au efectuat operatiuni, atat de gestiune,
exploatare, mentenanta, cat si de alta natura, care asigura un climat de normalitate in desfasurarea
activitatii. Numarul mediu de salariati la 31.12.2012 a fost de 132 de persoane.
Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societatii au fost sanctionate la momentul
constatarii lor, sanctiunile aplicate fiind: avertisment, reducerea salariului de la 1-3 luni. S-au
aplicat 17 sanctiuni disciplinare si au incetat 6 contracte individuale de munca (pensionare, incetare
la cerere, alte cauze).
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IV. Contul de profit si pierdere
lei 01.01.2011-

01.01.2012-

31.12.2011

31.12.2012

Venituri din exploatare

5.348.426

5.526.042

103,32

Cheltuieli de exploatare

5.202.438

5.365.110

103,13

1) Rezultat de exploatare

145.988

160.932

110,24

Venituri financiare

3.234

40

1237

Cheltuieli financiare

44.823

33.415

74,55

2) Rezultat financiar

-41.589

-33.375

80,25

3) Rezultat curent(1+2)

104.399

127.557

122,18

5) Profit(pierdere)brut(a)

104.399

127.557

122,18

6) Impozit pe profit

21.265

-1.844

8,67

Profit net al exerciţiului (pierdere)3+4-56

83.134

129.401

155,65

Denumire indicator

%

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
4) Rezultat excepţional

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2012 comparativ cu 31.12. 2011,
rezulta urmatoarele aspecte:
-

veniturile din exploatare prezinta o crestere cu 177.616 lei, adica cu 3,32%, iar
cheltuielile o crestere cu 3,13 %, cresterea cheltuielilor fiind determinata si de
achizitionarea unor piese de schimb import (cresterea valutei);

-

din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit de 160.932 lei, iar din
activitatea financiara se inregistreaza o pierdere de 33.375 lei (ex: dobanzi linie de
credit).

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31.12.2012 este pozitiv, societatea inregistrand un
profit net de 129.401 lei, obtinut astfel:
-

Profit din activitatea de exploatare = 160.932 lei

-

Pierdere din activitatea financiara = - 33.375 lei
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-

Impozit pe profit = 1.844 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2012, veniturile totale au
fost realizate in procent de 101% , iar cheltuielile totale in procent de 97 %.
Pana la 31.12.2012, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru
anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), incasand de la Primaria Municipiului Botosani, pe
baza deconturilor lunare si a facturilor intocmite, suma de 2.385 mii lei, din care s-au inregistrat ca
venituri 1.924 mii lei si TVA colectat 461 mii lei.
V. Creante si datorii
Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2012, acestea aveau valoarea de 509.646 lei
si situatia se prezinta astfel:
-

datorii financiare = 14.456 lei

-

furnizori si clienti creditori = 124.254 lei

-

obligatiile fiscale = 132.833 lei

-

obligatii sociale = 235.637 lei

-

alte datorii curente = 2.466 lei

din care obligatiile fiscale, sociale si datoriile financiare se platesc pana la 25.01.2013.
Creantele pe care societatea le are la data de 31.12.2012 in valoare de 248.838 lei sunt
structurate astfel:
-

clienti facturi curente = 197.008 lei

-

clienti incerti = 51.830 lei

Clientii incerti , reprezentand creante foarte vechi ( peste ani aflate la masa credala a unor
societati aflate in lichidare ( litigii )
VI. Activitatea de baza. Investitii
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. Cu cele 12 tramvaie transporta zilnic aproximativ 20.000 calatori .
Mentenanta acestor tramvaie este asigurata de personal calificat si nu impune problem
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 component, avand drept cause: 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.
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Societatea detine in concesiune de la Consiliul local 15,8 Km cale simpla cu reteaua aferenta
si Statia de Tractiune Urbana ( STU), pentru care plateste lunar o redeventa de 4042 lei. Anual,
redeventa este actualizata functie de evolutia indicelui preturilor de consum, inregistrat pentru anul
precedent, comunicat de INS.
Din totalul de 15,8 Km cale simpla de rulare in perioada 2006-2012 s-a reabilitat
aproximativ 5% , respectiv: buclele de intoarcere tramvai, zona Luceafarul si f-ca de mobila,
intersectia Primaverii cu sucevei, schimbatorii din intersectia C. Natioana cu Sucevei – inclusive
calea de rulare, schimbatori intrare in depou. Fara aceste reabilitari / modernizari finantate de catre
Consiliul Local prin alocatii bugetare nu ar fi fost posibila circulatia vagoanelor de tramvai in
conditii de siguranta.
In momentul de fata, uzura sinei a deposit limitele admise iar profilul „‟omega‟‟ in care este
pozitionata sina are marginile rupte pe portiuni foarte mari, in acest sens cel mai grav afectate sunt
portiunile din traseul 102 situate pe strazile Sucevei si Primaverii.
In cursul anului 2012, ca urmare a HCL-urilor privind aprobarea/rectificarea bugetului local
al Municipiului Botosani, s-au alocat sume pentru realizarea urmatoarele investitii/obiective:
-

300.000 lei pentru obiectivul „Inlocuire cable de alimentare cu energie electrica,
pentru ambele polaritati, pe tronsonul 4 al retelei de contact” din care s-au folosit
227.110,24 lei;

-

70.000 lei pentru obiectivul „Reabilitare cale de rulare Eltrans, str. Primaverii
(tronson Castel)” din care s-au folosit 62.223,75 lei;

-

50.000 lei pentru obiectivul „Reabilitare cale de rulare traseu 101 (zona Ion PillatPanda)” din care s-au folosit 28.924,75 lei.

-

22.000 lei pentru obiectivul „Proiectare bucla intoarcere tramvai George Enescu
(capat linie 102)” avand o valoare de 18.000 lei.

Programul investitional, cat si celelalte masuri corective privind activitatile de
exploatare si mentenanta, elaborate si implementate de societate, urmaresc mentinerea
sistemului electric de transport public local de persoane. Acest sistem tinde sa devina sistem
predominant in Uniunea Europeana.
VII. Modul de organizare si conducere a evidentei contabile
Pentru a reflecta o imagine fidela si clara a patrimoniului, a situatiei financiare, precum si a
rezultatelor obtinute, au fost respectate normele si principiile legislatiei prevazute de actele
contabile in vigoare.
In conformitate cu art.10 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare, activitatea financiar-contabila este organizata si condusa de directorul economic al
societatii, avand un compartiment distinct si este tinuta la zi cu ajutorul tehnicii de calcul.
Au fost respectate prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare.
In cadrul compartimentului financiar-contabil, prin buna organizare si desfasurare a
evidentei contabile, s-a reusit oglindirea intocmai a fenomenelor economice din societate. Au fost
asigurate conditiile necesare intocmirii documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale.
Contabilitatea este condusa si organizata la zi, inregistrandu-se documentele aferente
perioadei, potrivit Planului general de conturi si a actelor contabile elaborate prin norme
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metodologice, instructiuni si precizari. Orice operatiune patrimoniala s-a consemnat intr-un inscris
care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind calitatea de document justificativ.
Au fost asigurate conditii de pastrare si arhivare a documentelor contabile, registrelor si
situatiilor financiare.
Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile.
VIII. Modul de ducere la indeplinire a contractului de mandat al directorului general
Pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012 au fost indeplinite, de catre directorul general,
obiectivele si criteriile de performanta aprobate. De asemenea, lunar, acestea au fost depuse la
Municipiul Botosani -Directia Dezvoltare Locala, Monitorizare, Programe Internationale Unitatea
locala de Monitorizare. La 31.12.2012 indicatorii prezentati in sinteza obiectivelor si criteriilor de
performanta, aveau urmatoarele valori:
-

Venituri totale = 5651 mii lei – procent de realizare 101%

-

Cheltuieli totale = 5419 mii lei – procent de realizare 97%

-

Cifra de afaceri = 5498 mii lei – procent de realizare 102%

-

Cheltuieli la 1000 lei venituri = 977 lei – procent de realizare 98%

-

Cheltuieli de personal = 3353 mii lei– procent de realizare 98%

-

Salarul mediu lunar = 1432 lei– procent de realizare 100%

-

Productivitatea muncii = 42,81 mii lei/pers– procent de realizare 101%

-

Perioada de recuperare creante = 18 zile – procent de realizare 5%

-

Perioada rambursare datorii = 35 zile – procent de realizare 10%

-

Profit brut = 129 mii lei – procent de realizare 350%

-

Consum de energie electrica = 2049 MWh– procent de realizare 64%

Page 92 of 133

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

TERMOFICARE
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 energiei termice, distribuţia şi furnizarea energiei
termice, comercializarea energiei electrice produse în cogenerare.
Principalele activităţi desfăşurate de către Modern Calor pe categorii de instalaţii care fac parte din
obiectul de activitate ale societăţii sunt următoarele:
1.Producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi producerea
energiei termice în cazane de abur – realizată în sursa CET
2. Transportul energiei termice de la sursa CET la cele 37 puncte termice de distribuţie şi la 35 de
modulele termice aparţinând instituţiilor bugetare şi agenţilor economici racordaţi direct din
reţeaua de transport apă fierbinte – realizat prin reţeaua de transport apă fierbinte, –17,1 km
traseu conducte.
3. Distribuţia energiei termice – realizată reţelele de distribuţie a agentului termic secundar 57,4 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 2012 au fost:
-

furnizarea energiei electrice

-

furnizarea energiei termice
Energia electrică produsă este livrată următoarelor categorii de consumatori:

-

13 consumatori finali racordaţi direct din instalaţiile proprii ale societăţii, în baza
contractelor de furnizare;

-

în Sistemul Energetic Naţional în baza contractului reglementat încheiat cu EON Energie
Romania S.A;.

-

în Sistemul Energetic Naţional prin vânzări zilnice prin intermediul Transelectrica S.A.;

-

pentru consum intern în instalaţiile proprii ale sursei CET;

Energia termică este livrată următoarelor categorii de consumatori:
-

35 consumatori (instituţii publice şi agenţi economici) alimentaţi direct din reţeaua de
transport apă fierbinte;

-

12480 apartamente branşate la reţelele de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi
apă caldă de consum;

-

67 agenţi economici branşaţi la reţelele de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi
apă caldă de consum;
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În anul 2012 S.C. Modern Calor a livrat consumatorilor energie electrică – 27.807 MWh şi
energie termică – 80.306 Gcal obţinând venituri în valoare de 39.512.000 lei.
Costurile înregistrate în anul 2012 au fost de 39.182.000 lei. De menţionat faptul că
ponderea cheltuielilor cu materiile prime şi materiale aferente activităţii de exploatare reprezintă
73% din totalul costurilor înregistrate.
Exerciţiul financiar aferent anului 2012 a fost încheiat de către S.C. Modern Calor cu un
profit net în valoare de 297.000 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.
În ce priveşte starea instalaţiilor aflate în concesiunea şi operarea S.C. Modern Calor S.A. subliniem
că prin accesarea de fonduri din Programele finanţate de la bugetul de stat, bugetul local
,,Termoficare Căldură şi Confort,,, prin Programul POS Mediu Axa 3, cât şi din surse proprii ale
societăţii s-a reuşit ca în perioada 2008 – 2012, să se realizeze următoarele obiective:
1. Finalizarea modernizării reţelei de transport apă fierbinte
2. Modernizarea instalaţiilor din 22 puncte termice
3. Modernizarea reţelelor de distribuţie pentru încălzire şi apă caldă de consum din 22
ansambluri de locuinţe
4. Extinderea în anul 2011 a reţelei de transport apă fierbinte şi alimentarea cu energie
termică a unui număr de 35 de instituţii publice şi agenţi economici dotaţi cu module de
transformare a energiei termice preluată din reţeaua de transport.
Urmare a activităţii investiţionale desfăşurate s-au redus pierderile de agent termic în reţelele de
transport şi distribuţie cu influienţe pozitive asupra costurilor de operare, cât şi a randamentului
global al sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, racordarea de noi consumatori la
sistemul centralizat conducând la suplimentarea livrărilor de energie termică în 2012 faţă de 2011
cu 10000 Gcal.
În susţinerea celor precizate prezentăm evoluţia pierderilor volumetrice de apă de adaos şi de
energie termică in reţeaua de transport:

An

2007

2008

2011

2012

Volum
(mc)

154.406

87.965

56.258

29.756

Debit orar
(mc/h)

18,6

10,59

6,77

3,5

41750

19284

17853

24,56

18,13

14,46

Pierderi de
energie
54522
termică
(Gcal/an)
% pierderi
în R.T.

27,80
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În prezent ca activitate investiţională aflată în derulare menţionăm 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,, beneficiar fiind Primăria
municipiului Botoşani, care a demarat în perioada mai – iulie 2011 având ca principale direcţii de
modernizare:
1. Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Botoşani prin înlocuirea a 6,53 km traseu
conducte şi 22 racorduri intrare în punctele termice reţea de transport apă fierbinte şi aprox. 17 km
traseu reţea de distribuţie a agentului termic secundar pentru încălzire şi apă caldă de consum din 10
ansambluri de locuinţe.
2. Realizarea unei noi surse de producere a energiei electrice şi termice prin:
- instalarea unei instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă a energiei electrice şi
termice având 2 motoare termice de 4,4 MWe şi 3,9 MWt fiecare, cu funcţionare pe gaze naturale;
- instalarea a 2 cazane de apă fierbinte tip CAF de 45 Gcal/h fiecare, cu funcţionare pe
gaze naturale sau păcură;
- relocarea cazanului de abur tip GX 6000 existent pe amplasament, care face parte şi
din schema viitoare de funcţionare a sursei;
- modernizarea instalaţiilor aferente serviciilor interne ale sursei de producere
(energie electrică, staţia de tratare chimică a apei, gospodăria de păcură, staţia de tratare ape uzate,
amenajări interioare/exterioare).
În ce priveşte reabilitarea reţelelor de termoficare în cadrul proiectului, până la finele
anului 2012 s-a finalizat reabilitarea reţelei de transport apă fierbinte în proporţie de 98%, reţelele
de distribuţie fiind finalizate în 5 ansambluri de locuinţe, celelalte 5 fiind în diferite stadii de
execuţie.
În sursa CET până la sfârşitul anului 2012 s-a finalizat instalaţia de cogenerare a energiei
electrice şi termice aflată în funcţiune din luna noiembrie 2012, toate celelalte instalaţii şi
echipamente având finalizate faza de montaj, fiind în diverse stadii de execuţie a probelor
tehnologice premergătoare punerii în funcţiune şi predării în exploatare.
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SALUBRIZARE
Pentru buna desfăşurare a activităŢii în cadrul societăŢii URBAN SERV, în anul 2012 s-au efectuat
lucrări de întreŢinere, reparaŢii, amenajări şi modernizări, după cum urmează:
1. la Depozitul controlat de deşeuri al municipiului Botoşani lucrări în valoare de 43.678 lei
constând în lucrări de decopertare teren şi amenajare gard împrejmuire – zonă de proximitate;
2. la Baza auto lucrări în valoarea de 6.768 lei constând în reparaŢie strung şi amenajare cămin
montare manometru evidenŢiere consum apă pentru măturat şi stropit străzi;
3. transport deşeuri constând în reparaŢii şi înlocuit grătare la punctele de precolectare în valoare
de 10.239 lei;
4. la Cimitirul Pacea s-au executat lucrări valoare de 24.670 lei constând în reparaŢii gard şi
împrejmuire zona parcării, asfaltare alee, acces poartă B, prelungire instalaŢie de iluminat;
5. în cadrul oborului s-au efectuat lucrări de amenajare dren pentru capturarea apelor supraterane
în valoare de 5.328 lei.
6. La PiaŢa Centrală s-au efectuat lucrări reparaŢii şi modernizări constând în refaceri capace
cămine vizitare platou A şi staŢie amplificare în valoare de 1.493 lei.
7. Pentru sediul administrativ s-au executat lucrări de reparaŢii în valoare de 8.697 lei
INVESTIŢII REALIZATE IN 2012
8. ConfecŢionarea unui container de 15 mc în valoarea de 3.913,84 lei realizat în regie proprie şi
care a fost amplasat în PiaŢa Centrală pentru colectarea şi transportul ambalajelor din
hârtie/carton.
Acesta se încarcă şi transportă la SpaŢiul de stocare temporară cu autocompactorul mare din
dotarea bazei auto, asigurându-se astfel randamentul operaŢiunii (faşă de eurocontainer de 1,1 mc
sau cele de 4 mc) reducerea consumului de carburanŢi şi creşterea productivităŢii muncii.
9. AchiziŢionarea a 6 containere de 10 mc în valoare totală de 37.193 lei utilizate la colectarea şi
transportul deşeurilor de la marii producători din municipiu cum ar fi: spitale, supermarketuri,
etc.
10. Procurarea a unei minibasculante FORD TRANZIT de 3,5 tone în valoarea de 88.325 lei
utilizată la colectarea şi transportul materialelor reciclabile: hârtie/carton, PET-uri, deşeuri de
echipamente electrice şi electronice generate de:
- agenŢii economici, în baza comenzilor telefonice (solicitările) înregistrate la dispeceratul
societăŢii;
- populaŢia de la blocuri sau case (gospodării individuale) cu respectarea graficului de
colectare, respectiv prima săptămână completă a fiecărei luni.
11. AchiziŢionarea unei autocompactoare (second hand) tip VOLVO de 26 mc în valoare de
235.143 lei şi care este folosită la colectarea şi transportul deşeurilor menajere de la punctele de
precolectare la spaŢiul de depozitare temporară deşeuri şi/sau la rampele de gunoi de la Săveni,
respectiv Darabani.
AchiziŢia s-a impus motivat de faptul că începând cu 16.07.2012 s-a sistat activitatea Depozitului
controlat de deşeuri al municipiului Botoşani, fiind necesar transportul (cu cheltuieli minime) al
deşeurilor la locaŢiile sus-menŢionate.
12. Amenajarea aleii betonate la Cimitirul Pacea în suprafaŢă 525 mp în valoare de 13.354 lei în
vederea asigurării unor condiŢii optime de circulaŢie auto şi pietonală.
13. Procurarea unei autoutilitare second hand DACIA LOGAN VAN în valoare de 17.022 lei
utilizată la aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, etc.
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14. AchiziŢionarea unui încărcător frontal tip STRONG cu cupă în valoare de 65.212 lei, utilizat
pentru efectuarea lucrărilor de deszăpezire a trotuarelor şi încărcarea zăpezii. De asemenea
poate fi utilizat şi la încărcarea deşeurilor de la punctele de precolectare.
15. Amenajarea SpaŢiului de stocare temporară pentru deşeuri municipale în valoare de 81.498 lei,
motivat de sistarea activităŢii Depozitului controlat de deşeuri. Începând cu data de 17.07.2012
depozitarea exclusiv a deşeurilor municipale pentru a reduce costurile de transport şi operaŢiuni
rampă (transportul la Darabani şi Săveni implica cheltuieli mai mari), fără a influenta
contravaloarea prestaŢiilor de transport gunoi.
Principalele lucrări au constat în:
- decopertare teren până la argilă şi compactarea acestuia;
- împrejmuire zonă;
- realizare drum acces de la DN29 până la SpaŢiul de stocare temporară pentru deşeuri;
- realizare rigole perimetrale de colectare - evacuare a apelor pluviale;
- amenajare canal median pentru levigat;
- amenajare platformă betonată pentru colectarea selectivă;
- amenajare chioşc poartă acces;
- realizare branşament apă + hidranŢi incendii;
- confecŢionare panouri indicatoare;
- realizare branşament electric;
- amenajare pichet P.S.I.
Pentru obŢinerea avizelor de funcŢionare şi a autorizaŢiei de construcŢie a SpaŢiului de stocare
temporară pentru deşeuri, s-au cheltuit 6.777 lei.
AchiziŢionarea a 2 freze de zăpadă în valoare de 6.248 lei, motor 4 timpi pe benzină, răcire cu aer,
folosite la efectuarea lucrărilor de deszăpezire trotuare, alei pietonale/parcuri.
La data de 31.12.2012, S.C. URBAN SERV S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 17.417.767 lei,
determinată de creşterea veniturilor obţinute la activitatea de deszăpezire şi transport gunoi,
depăşind cu 2.868.238 lei prevederile bugetare.
I.
SITUAŢIA VENITURILOR - veniturile programate la data de 31.12.2012 au fost de
14.585.832 lei, iar cele realizate de 17.795.926 lei, cu o depăşire de 3.210.094 lei.
SITUAŢIA COMPARATIVĂ A VENITURILOR PE CENTRE DE PROFIT LA DATA DE
31.12.2012
VENITURI
NR.
– LEI –
CENTRUL DE PROFIT
%
CRT.
BVC
REALIZAT
1
2
3
4
5=4/3*100
1
SALUBRIZARE URBANĂ
9.620.650
12.497.097 130
2
ADMINISTRARE PIEŢE ŞI CIMITIRE
4.965.182
5.298.829
107
3
TOTAL
14.585.832 17.795.926 122
II. SITUAŢIA CHELTUIELILOR - cheltuielile programate prin BVC la 31.12.2012 au fost de
14.570.032 lei, iar cele înregistrate de 17.708.335 lei, cu o depăşire de 3.138.303 lei.
SITUATIA COMPARATIVĂ A CHELTUIELILOR ÎNREGISTRATE - PROGNOZATE
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BVC la data 31.12.2012

CHELTUIELI
- LEI BVC
REALIZAT
2
3
4
SALUBRIZARE URBANĂ
9.610.541 12.190.075
ADMINISTRARE PIEŢE ŞI CIMITIRE 4.959.491 5.518.260
TOTAL
14.570.032 17.708.335

NR.
CENTRUL DE PROFIT
CRT.

%

1
1
2
3

5=4/3*100
127
111
122

STRUCTURA CHELTUIELILOR ÎNREGISTRATE LA DATA DE 31.12.2012
VALOARE
- LEI -

%

17.586.621

99,31

- cheltuieli cu energia, apa, gaz.

685.150

3,87

- cheltuieli materiale, consumabile, combustibil şi piese de schimb

3.326.021

18,78

- cheltuieli cu personalul

10.027.521

56,63

- cheltuieli tichete ajutoare

1.031.857

5,83

- cheltuieli cu amortizarea

552.787

3,12

- cheltuieli cu terţii (proiecte, asigurări, studii, întreţinere)

1.789.822

10,11

- alte cheltuieli de exploatare

54.291

0,31

- cheltuieli taxe impozite

119.172

0,67

2

CHELTUIELI FINANCIARE

73.096

0,41

3

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

48.618

0,27

4

CHELTUIELI TOTALE

17.708.335

100,00

CHELTUIELI INREGISTRATE
1

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:

III. SITUAŢIA FINANCIARĂ – la data de 31.12.2012, profitul programat prin BVC, a fost de
15.800 lei, iar cel realizat de 87.591 lei, creşterea fiind determinată de realizarea unui volum de
venituri mai mare la activitatea de deszăpezire şi transport gunoi.
REZULTATUL FINANCIAR PE CENTRE DE PROFIT COMPARATIV cu prevederile BVC la
data de 31.12.2012
NR.
CRT.
1
1
2
3

CENTRUL DE PROFIT
2
SALUBRIZARE URBANĂ
ADMINISTRARE PIEŢE ŞI CIMITIRE
TOTAL

PROFIT -LEIBVC
REALIZAT
3
4
10.109
307.022
5.691
-219.431
15.800
87.591

DIFERENTA
-LEI5=4-3
296.913
-225.122
71.791

REZULTATUL FINANCIAR REALIZAT LA DATA DE 31.12.2012 PE ACTIVITĂŢI
NR. CRT.

CENTRUL DE PROFIT

DECEMBRIE

CUMULAT
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1

2

3

SALUBRIZARE URBANĂ din care :
colectare deşeuri menajere, populaţie şi industriale
colectare deşeuri stradale
ADMINISTRARE PIEŢE ŞI CIMITIRE din care:
administrare piaţa centrala şi obor
administrare piaţa viilor
administrare cimitire
TOTAL

- LEI -

- LEI -

9.767
-36.127
45.894
-104.231
-91.062
-11.893
-1.276
-94.464

307.021
3.500
303.521
-219.430
-87.252
-88.561
-43.617
87.591

IV. SITUAŢIA CREANŢELOR – creanţele mai vechi de 30 zile înregistrate de societate sunt în
sumă de 1.818.483 lei, din care 1.514.697 lei (83%) reprezintă servicii de transport gunoi efectuate
şi neîncasate de la populaţia de la blocuri prin Seviciul Local de Impozite si Taxe apartinand
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BOTOŞANI.
SITUAŢIA CREANŢELOR
SUMA
– LEI –
CLIENŢI, din care:
2.869.177
PRIMĂRIA BOTOŞANI
2.275.580
AGENŢI ECONOMICI
468.278
ACTIONAŢI IN JUDECATĂ
125.319
ALTE CREANŢE, din care:
49.004
DREPTURI SALARIALE
5.900
DIVERSE ŞI IMPOZIT PROFIT 43.104
TOTAL
2.918.181

NR CRT DENUMIRE

%

1

98,32
77,98
16,05
4,29
1,68
0,20
1,48
100,00

2

3

SITUAŢIA DATORIILOR - la data de 31.12.2012 - societatea nu înregistrează datorii mai mari
de 30 zile la bugetul statului, bugetul local, drepturi salariale şi furnizori.

STRUCTURA DATORIILOR
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7

SUMA
- LEI datorii la bugetul statului
513.545
datorii la bugetul local
23.051
datorii salariale
316.669
datorii comerciale - funizori
998.754
linie de creditare
1.473.443
fond de inchidere la depozit controlat 459.787
TOTAL
3.785.249
DENUMIRE

%
13,57
0,61
8,37
26,39
38,93
12,15
100,00

La data de 31.12.2012 societatea a realizat în totalitate indicatorii economico financiari prevăzuţi în
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2012.
Totodată, au fost achitate la termenele scadente datoriile la bugetul statului, bugetul local, drepturi
salariale şi furnizori.
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ORDINE PUBLICĂ
În Conformitate cu prevederile Legii nr. 155/201 Poliţia Locală, la nivelul Municipiului
Botoşani este organizată şi funcţionează Poliţia Locală Botoşani, instituţie publică de interes local,
care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii
publice.
Procesul de operaţionalizare a structurilor nou înfiinţate este unul complex, responsabil şi de durată,
stabilit printr-un Plan de Operaţionalizare ce cuprinde:
- pregătirea profesională a personalului în Şcoli de Formare Profesională aparţinând Ministerului de
Interne. La această dată un număr de 40 poliţişti locali au finalizat instruirea la Şcoala de Formare
Iniţială şi Continuă a Personalului Politiei de Frontieră IASI pe o durată de 3 luni.
La nivelul anului 2012, în cadrul structurilor Poliţiei Locale Botoşani, au fost constatate şi
sancţionate un număr de 5.005 contravenţii, fiind aplicate 2.236 sancţiuni cu amendă în valoare
totală de 544.295 lei, 446 sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din
activităţi de comerţ ilicit şi 2.323 cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a
dispus avertizarea scrisă a contravenienţilor.
Pentru completitudinea şi claritatea activităţilor, misiunilor şi acţiunilor organizate de structurile
subordonate Poliţiei Locale Botoşani, prezentăm următoarele date :
1. Serviciul Ordine şi linişte publică
În perioada supusă analizei, din totalul de 3.405 contravenţii, 1.517 au fost sancţiuni cu amendă
în valoare de 342.600 lei, 408 avertismente şi confiscarea sumei de 3.321 lei, precum şi a unor
bunuri, iar 1.480 avertismente scrise.
Pe linia prevenirii şi sancţionării distrugerilor de bunuri aparţinând autorităţii publice locale, s-au
efectuat patrulări în zonele de competenţă fiind constatate 58 de cazuri de distrugere a domeniului
public, fiind aplicate 44 amenzi în valoare de 13.950 lei şi 14 avertismente scrise.
A fost asigurată pază şi protecţia unui număr de 9 obiective, instituţii, locuri de agrement, fiind
asigurate şi activităţile organizate cu prilejul unor acţiuni culturale-sportive, religioase şi de altă
natură.
2. Biroul circulaţie rutieră
Acţiunile şi activităţile desfăşurate de biroul circulaţie rutieră au fost organizate pentru asigurarea
unui climat de siguranţă, ordine şi circulaţie rutieră corespunzătoare pe raza municipiului Botoşani.
Cu cei 10 lucrători au fost asigurate zilnic trei intersecţii, pentru asigurarea traficului rutier
(Colegiul Mihai Eminescu, Şcoala 8 şi Şcoala 10). Au fost organizate şi desfăşurate acţiuni pentru
fluidizarea traficului pe timpul efectuării unor lucrări în carosabil, tăierea de arbori, acţiuni de
deszăpezire a căilor de acces de pe raza municipiului
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Implicarea Poliţiei Locale la respectarea normelor legale privind masa maxim admisă şi accesul pe
anumite sectoare de drum, supunem spre analiză câteva datele furnizate de Direcţia Taxe Locale
Botoşani, privind încasarea taxei auto pentru „Liberă trecere” astfel:
În perioada 01.01.2010-31.12.2010 s-a încasat suma de
104.404 lei;
În perioada 01.01.2012-30.09.2012 s-a încasat suma de
281.552 lei.
Putem astfel constata că supravegherea, verificarea şi implicarea poliţiştilor locali la respectarea
regulilor de circulaţie pe drumurile publice din municipiul Botoşani au determinat mărirea
încasărilor cu 269,68%, comparativ cu întreg anul 2010.
3. Serviciul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal
Au fost organizate şi efectuate un număr de 7 misiuni de control tematic
Au fost instrumentate un număr de 190 sesizări şi reclamaţii, primite de la cetăţeni, societăţi
comerciale, garda de mediu, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani, SC. URBAN SERV SA,
Inspectoratul Judeţean în Construcţii, prin care suntem sesizaţi de execuţia lucrărilor 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 întocmite un număr de 124 somaţii din care:
81 somaţii pentru intrare în legalitate
16 somaţii la persoane care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire,
9 somaţii pentru oprirea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire sau cu
nerespectarea autorizaţiei de construire.
39 somaţii pentru dezafectarea imobilelor şi elemente de construcţii realizate ilegal pe
domeniul public al municipiului Botoşani şi pe domeniul privat.
Au fost întocmite 15 referate cu propuneri de măsuri care au fost transmise
municipiului Botoşani şi serviciile de specialitate.

la Primăria

Au fost verificate 25 amplasamente, agenţii economici şi persoane fizice care executau
lucrări de racordare la utilităţi. Executanţii lucrărilor care nu deţineau acordul Primăriei pentru
spargeri în carosabil sau trotuare au fost sancţionaţi.
Au fost efectuate un număr de 33 verificări la imobilele amplasate pe domeniul public, agenţi
economici care desfăşoară activităţi pe domeniul public, privind suprafeţele ocupate, s-au întocmit
note de constatare cu propuneri de măsuri, s-au aplicat sancţiuni cu amendă sau avertisment acolo
unde a fost cazul.
Au fost invitate 205 de persoane şi agenţi economici la sediul Poliţiei Locale, pentru
identificare şi verificarea documentaţiilor de urbanism şi a actelor de proprietate pentru imobile.
Total procese verbale de constatare a contravenţiilor întocmite 229, din care 138 sancţionate cu
amendă în sumă totală de 63.000 lei.
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Suma încasată la bugetul local, urmare acţiunilor de control din perioada 01.01.2012-31.12.2012
este mai mare cu un procent de 124% comparativ cu anul anterior(319.622,44 lei) întrucât
s-a reuşit atât o identificare operativă a noilor unităţi comerciale apărute, cât şi
monitorizarea celor existente.
4. Serviciul Activitate Comercială
În urma monitorizării permanente a Pieţii Centrale Agroalimentare, s-a constatat o extindere a
comerţului ilicit practicat de cetăţeni din spaţiul extracomunitar. Acţiunile săptămânale de control sau canalizat în sensul identificării persoanelor în culpă, şi întrucât există un vid legislativ în ceea ce
priveşte procedura de executare silită în cazul stabilirii amenzii contravenţionale, s-a procedat la
confiscarea mărfii comercializate.
S-a urmărit de asemeni monitorizarea constantă a zonei Pietonalului Transilvaniei atribuită
comercianţilor cu pielicele, pentru a se urmării respectarea suprafeţelor închiriate şi achitarea la zi
a taxelor.
- Comercianţii stradali cu obiecte artizanale specifice sărbatorilor de 1 şi 8 martie au fost
verificaţi, folosindu-se situaţia comunicată de către Serviciul Patrimoniu, iar pentru cei care nu au
putut face dovada autorizării exerciţilui comercial s-au aplicat măsurile contravenţionale legale.
- Coroborat cu informaţiile oferite de Compartimentul Siguranţa Circulaţiei Rutiere, s-au efectuat
acţiuni de verificare a activităţiilor comerciale desfăşurate de transportatorii de marfă,
staţionaţi permanent în parcarea ” Modarom”. În urma avertizării contravenţionale, s-au aplicat 10
avertismente contravenţionale şi s-a obţinut angajamentul persoanelor aflate în culpă de a se
autoriza pentru serviciile de transport marfă.
Situaţia de urgenţă generată de căderile masive de zăpadă din luna decembrie 2012 a impus
somarea agenţilor economici (42 de somaţii) pentru asigurarea circulaţiei facile pe căile de acces şi
trotuarele arondate.
Au fost aplicate 278 de sancţiuni contravenţionale, din care 118 cu amendă în cuantum total de
49.875 lei.
5. Serviciul Protecţia mediului
Activitatea serviciului de mediu, a fost concentrată pe probleme legate de curăţenia şi igienizarea
domeniului public astfel la nivelul anului 2012 au fost înmânate un număr de 120 de somaţii către
agenţi economici, asociaţii de proprietarii, întreprinderi individuale cu privire la obligaţiile ce le
revin potrivit art. 3 lit. e din H.C.L nr. 355/2011.
Astfel au fost efectuate acţiuni pentru identificarea persoanelor care depozitează deşeuri în alte
zone decât cele stabilite, fiind vizate în mod deosebit: zona cuprinsă între str. Ion Creangă şi str.
A.S. Puşkin şi zona Poligonului M.Ap.N - vis-a-vis de Alfa Land, unde se depozitau atât deşeuri
rezultate din construcţii – cărămizi, moloz, cât şi deşeuri menajere.
Pentru înlăturarea fenomenelor ce cauzează poluarea mediului a fost întocmit un număr de
75 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prin care a fost dispusă sancţiunea
avertismentului în cazul a 36 procese-verbale, şi 39 sancţiuni cu amenda – în valoare de 9300 lei,
pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.355/2011, H.C.L. nr. 3/2008. De asemenea au fost
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aplicate un număr de 7 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.
24/2007 – privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane.
Efectuarea unui număr de 110 misiuni de verificare şi soluţionarea a aspectelor sesizate de
cetăţeni referitoare la încălcarea normelor de protecţia mediului, fiind dispuse măsuri pentru
intrarea în legalitate a contravenienţilor (animale de curte şi deversarea deşeurilor menajere în ape
de suprafaţă, poluarea fonică, abandonare deşeuri pe păşuni proprietate a municipiului, salubrizarea
pieţelor publice etc.).
Având în vedere competenţelor reglementate de art. 9 lit. d din Legea nr.155/2010 – legea
poliţiei locale, Serviciul Protecţia Mediului a iniţiat o activitate de identificare a vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Botoşani,
în luna octombrie fiind identificat un număr de 17 vehicule abandonate/fără stăpân.
În perioada 29.10.-02.11.2012, 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, fiind întocmită şi o informare către Municipiul Botoşani.
Întrucât în luna decembrie au avut loc fenomene extreme, au fost intensificate activităţile de
informare cu privire la obligaţiile agenţilor economici şi a cetăţenilor în ceea ce priveşte
îndepărtarea zăpezii şi a gheaţa din dreptul imobilelor pe care le deţin; cât şi să îndepărtarea
ţurţurilor de gheaţă formaţi pe imobilele pe care le deţin. Serviciul Protecţia Mediului având ca zone
de acţiune Calea Naţională şi cartierul Bucovina, fiind avertizat un număr de 56 agenţi economici,
asociaţii de proprietari, persoane fizice.
6. Birou dispecerat baza de date, evidenţa persoanei
În evidenţele proprii au fost introduse, verificate şi gestionate un număr de 5.005 procesele verbale
de contravenţie încheiate în cursul anului 2012.
În luna iulie a fost operaţionalizată baza naţională de date fapt ce a condus la înlăturat o serie de
neajunsuri, în ce priveşte identificarea şi sancţionarea contravenienţilor.
Tot din luna iulie a devenit operaţional şi sistemul de supraveghere video a municipiului Botoşani.
În două luni de zile, dispecerii din punctul de comandă de la Casa Cărţii au direcţionat în teren
patrulele Poliţei Locale în 572 situaţii de încălcare a legilor şi hotărârilor de Consiliu Local în
vigoare. De asemeni, în urma vizualizării sistemului video, poliţiştii locali din punctul de comandă
de la Casa Cărţii au constatat 21 cazuri de distrugere a bunurilor domeniului public, persoanele
identificate fiind în unele cazuri sancţionate contravenţional, şi un număr de 40 situaţii deosebit de
grave, predate I.P.J. Botoşani în vederea întocmirii de dosare penale pentru distrugere.
7. Serviciul Juridic relaţii publice şi executare mandate aducere
Este structurat pe trei segmente de activitate: activitate juridică, activitate legată de
relaţiile publice şi activitate privind executarea mandatelor de aducere.
Numărul dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, şi instrumentate lunar, în care Poliţia
Locală Botoşani este parte, este în medie 340, existând o fluctuaţie permanentă, în sensul că în
perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost înregistrate un număr de 137 acţiuni noi şi au fost
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înregistrate la sediul instituţiei un număr de 143 hotărâri judecătoreşti pronunţate în dosarele
existente.
Instituţia noastră a primit spre executare, în perioada ianuarie- decembrie 2012, un număr de 49
mandate de aducere, din care 9 mandate au fost emise de Judecătoria Botoşani şi 40 au fost emise
de Tribunalul Botoşani.
Din totalul de 49 mandate de aducere, 26 au fost executate cu prezentarea persoanei, două persoane
s-au predat iar în cazul celorlalte mandate – 21 la număr - au fost întocmite procese verbale din care
a rezultat imposibilitatea executării acestora, fiind înaintate către instanţă.
În ceea ce priveşte activitatea legată de relaţiile publice, având în vedere că acest serviciu a fost
înfiinţat de la data de 01.06.2012, de la data înfiinţării şi până la sfârşitul lunii decembrie 2012 au
fost înregistrate un număr de 196 petiţii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
În acţiunile de cooperare cu Poliţiei Municipiului Botoşani s-a acţionat la un număr de 456 de
apeluri 112.
De asemenea, un număr de 16 persoane, surprinse în flagrant, au fost predate pe bază de proces
verbal, reprezentanţilor I.P.J. Botoşani, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de furt.
În şapte cazuri a fost solicitat sprijinul SJA Botoşani, pentru transportarea unor persoane căzute pe
stradă. Alte 5 persoane găsite căzute în stradă au fost conduse şi predate pe bază de proces verbal
reprezentanţilor Spitalului de Neuropsihiatrie.
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 69 persoane fără adăpost, care au fost direcţionate în
luna ianuarie spre Centrul de Nopate, Spitalul Judeţean, centrele de pe raza judeţului, precum
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda, Centrul Bucecea, Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga şi
Centrul de Permanenţă Flămânzi. Din luna decembrie a acestui an Centrul de Noapte este ocupat la
capacitate maximă. În plus au fost suplimentate locuri la Administraţia Taberelor, un număr de 6
persoane fără adăpost prezentându-se constant în această locaţie odată cu lăsarea serii.
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SĂNĂTATE
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE este singura unitate de specialitate din judeţ,
asigură la nivel performant diagnosticul de specialitate, tratamentul adecvat, strategiile de profilaxie
a bolilor respiratorii tuberculoase sau netuberculoase.
Spitalul are în structura organizatorică secţii şi compartimente care acordă servicii de
specialitate continuă, servicii ambulatorii de specialitate – cabinet de pneumologie – Dispensar
TBC, Laborator analize medicale cu compartiment BK, compartiment explorări funcţionale cu
cabinet de spirometrie şi cabinet de bronhoscopie, Laborator de radiologie şi imagistică medicală,
Farmacie şi compartiment administrativ.
Spitalul funcţionează cu 120 paturi, după cum urmează:
Secţia pneumologie I–
din care:
- Compartiment TBC
Secţia pneumologie II–
din care:
-Compartiment – TBC copii
-Compartiment - TBC adulti
-compartiment MDR

60 paturi
40 paturi
60 paturi
5 paturi
27 paturi
8 paturi

În anul 2012, activitatea medicală a fost finanţată de către CAS Botoşani prin contracte de
prestări servicii medicale pentru 113 paturi, din care 80 paturi TBC şi 33 paturi, activitatea de
pneumologie.
Asigurarea continuităţii asistenţei medicale se realizează prin linia de gardă în specialitatea
pneumologie.
Spitalul are în dotare şi în stare de funcţionare echipamente şi aparatură medicală necesară
pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate.

-

-

Spitalul dispune de aparatură de performanţă:
2 aparate radiologice
1. Aparat OPERA cu două posturi, grafie şi scopie
2. Aparat ODELCA cu un post grafie
Ecograf
1 buc
Fibrobronhoscop
1 buc
EKG –
2 buc
Spirometru –
3 buc
Defibrilator –
1 buc
Analizor ASTRUP –
1 buc
Aparat de ventilaţie –
1 buc
Nebulizator pentru dezinfecţie –
1 buc
Concentratoare de oxigen –
20 buc
Aparatură pentru laborator în vederea realizării serviciilor medicale paraclinice

Spitalul de Pneumoftiziologie derulează proiectul ,,Implementarea unui sistem
integrat de e – sănătate pentru facilitarea accesului cetăţenilor la servicii de calitate şi prelucrarea şi
schimbul de informaţii medicale” cu finanţare nerambursabilă din ,,Fondul European de Dezvoltare
Regională”.
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Au fost depuse două Cereri de Rambursare, una în luna august 2011 şi cererea finală în
ianuarie 2012 dar nu s-au primit fondurile solicitate şi nici notificări la ultima Cerere de
Rambursare.
Unitatea trebuie să restituie Primăriei Botoşani sumele acordate cu titlu de împrumut în
vederea realizării proiectului.
Spitalul de Pneumoftiziologie a funcţionat în anul 2012 cu un număr de 117 posturi aprobate
în statul de funcţii, 109 posturi efectiv ocupate şi 8 posturi vacante, blocate prin efectul legii.
Pe categorii de personal situaţia se prezintă astfel:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Categoria de personal
Medici
Medici rezidenţi
Farmacişti
Alt personal cu studii superioare
Personal sanitar mediu, inclusiv asistenţi
medicali cu studii superioare
Personal auxiliar sanitar
(infirmieră+îngrijitoare curăţenie pe secţii)
TESA + comitet director

7

8

Personal muncitor
(bucătărie+spălătorie+pază+îngrijitor
spaţii+garderobier; dezinfector; centrală
termică, muncitori întreţinere clădiri)
TOTAL

Nr. posturi
aprobate în
statul
de
funcţii
9
4
1
2

Nr. posturi
Nr. posturi
vacante
ocupate
blocate
6
4
1
2

3
-

51

49

2

19

17

2

11

10

1-post
reţinut
temporar

20

20

-

117

109

8

Cu adresa nr. 1701 / 26.06.2012 înaintată ministrului sănătăţii şi spre ştiinţă Primarului
Municipiului Botoşani, rugam să se analizeze şi să se dispună în etapa următoare deblocarea a patru
posturi din care două posturi de asistent medical şi două posturi de personal auxiliar sanitar.
Pe tot parcursul anului dar mai ales în perioada concediilor întâmpinăm greutăţi în
asigurarea cu personal mediu şi auxiliar sanitar a celor trei ture de activitate pe fiecare secţie.
În schimbul doi se lucrează cu câte două cadre medii pe secţie şi o infirmieră iar în gardă îşi
desfăşoară activitatea o asistentă medicală pe fiecare secţie şi o infirmieră la nivel de unitate.
Răspunsul dat de Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Organizare şi Politici Salariale cu nr. 1922 /
18.07.2012, a fost negativ.
Privind cheltuielile de personal menţionăm că spitalul s-a încadrat în procentul de 66%
prevăzut în Buget pentru cheltuieli de personal inclusiv cu majorarea de 8% prevăzută de lege
începând cu 01.06.2012 şi 7,4 % începând cu luna decembrie 2012.
Finanţarea spitalului se asigură prin următoarele surse:
A. Contract de prestări servicii medicale încheiat cu CAS Botoşani.
Pentru anul 2012 s-au încheiat următoarele contracte:
-Prestări servicii medicale spitaliceşti:
o Acuţi –
960 cazuri cu o valoare de
contract de 1.321.641,14 lei
o Cronici TBC 637 cazuri cu o valoare de
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contract de 4.892.160,00 lei
Suma stabilită pentru servicii spitaliceşti este de 6.213.801,14 lei.
-Servicii medicale paraclinice în valoare de 25.957,93 lei.
-Servicii clinice în valoare de 65.498,71 lei
-Programe de sănătate – program TBC:
-medicamente –
142.000,00 lei
-mat. sanitare –
12.000,00 lei
-Total
154.000,00 lei
Total contract CAS – 6.459.257,78 lei
B. Finanţarea de la Bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, pentru:
- program TBC – prevenţie – 28.000,00 lei
- dispensar TBC – pentru:
-cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale 458.096 lei
-rezidenţi – medici, cheltuieli de personal
120.000 lei
-dispensar + rezidenţi
578.096 lei
Total Buget de stat
606.096 lei
C. Bugetul local – Primăria Municipiului Botoşani
-cheltuieli de capital, aparatură medicală
25.000 lei
(achiziţie defibrilator)
D. Venituri proprii
-venituri realizate din prestări servicii la cerere
176.278 lei
E. Sponsorizări:
-contract de sponsorizare încheiat cu Cheque Dejeuner pentru procentul de 1,5% din
valoarea tichetelor de masă decontate, valoare an 2012 – 2.945 lei.
Spitalul are o situaţie financiară bună, la sfârşitul lunii decembrie 2012 nu ne înregistrăm cu
facturi neachitate la termen furnizorilor, toate drepturile de personal au fost achitate.
În vederea pregătirii pentru acreditarea spitalului, evaluare care va avea loc în trim. I – 2015
s-au efectuat şi se vor efectua lucrări de amenajare a spaţiilor din unitate.
Au fost compartimentate saloanele mari astfel să nu existe saloane cu mai mult de şase
paturi, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.
S-au amenajat saloane pentru bolnavii MDR preluaţi de la Sanatoriul Guranda, s-a amenajat
laboratorul de analize medicale, oficiu şi sală de mese din unitate.
În unitate nu s-au putut efectua lucrări de investiţii până la rezolvarea problemelor de
patrimoniu cu Fundaţia ,,Caritatea” care a solicitat retrocedarea clădirilor şi terenurilor aparţinând
comunităţii evreieşti din Botoşani.
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SPITALUL DE RECUPERARE SFÂNTUL GHEORGHE
Spitalul functioneaza cu un numar de 195 de paturi pentru spitalizare continua (din care 186
au fost finantate de catre CJAS Botosani) si 25 de paturi de spitalizare de zi.
Structura organizatorica aprobata prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 875/2010 este :
- Sectia de Recuperare medicina fizica si balneologie I
- 90 paturi
din care :
- compartiment de recuperare neurologica
- 34 paturi
- Sectia de Recuperare medicina fizica si balneologie II
- 66 paturi
din care :
- recuperare boli cardiovasculare
- 26 paturi
- recuperare boli respiratorii
- 12 paturi
- Compartimentul Reumatologie
- 15 paturi
- Compartimentul Geriatrie-gerontologie
- 24 paturi
- Camera de garda
- Ambulatorul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile : medicina interna ,
reumatologie , neurologie , ORL , oftalmologie , recuperare medicina fizica si balneologie si
geriatrie-gerontologie .
- Laboratoare de analize medicale, de radiologie si imagistica medicala , explorari
functionale si baza de tratament care deservesc atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul integrat.
Spitalul asigura servicii medicale in specialitatile : recuperare , medicina fizica si
balneologie , reumatologie , geriatrie , ORL , neurologie si medicina interna.
In anul 2012 au fost internati 4.581 de pacienti ,realizandu-se 53.446 de zile de
spitalizare, prin spitalizare continua si 631 de pacienti in compartimentul spitalizare de zi cu 4.278
zile de spitalizare .
In ambulator s-au prezentat 18.477 de pacienti pentru consultatii si tratament , din care
7.875 la cabinetul de recuperare medicina fizica si balneologie , 2.773 la cabinetul de reumatologie ,
2.430 la cabinetul de neurologie , 1.867 la cabinetul de medicina interna , 2.270 la cabinetul ORL ,
615 la cabinetul de geriatrie si 647 la camera de garda etc. .
In baza de tratament s-au efectuat 133.654 de proceduri din care 44.331 pentru bolnavii
din ambulator si 89.223 pentru bolnavii din spital , in laboratorul de radiologie si imagistica
medicala s-au efectuat 8.460 de radiografii din care 3.460 pentru pacientii din ambulator si 5.000
pentru pacientii internati iar la laboratorul de analize medicale s-au efectuat 100.269 de analize, din
care 70.762 pentru pacientii din spital si 29.507 din ambulator.
Unitatea detine aparatura si echipamente medicale performante pentru desfasurarea in bune
conditii a activitatii medicale , cum ar fi:
-pentru laboratorul de analize medicale: analizor automat de biochimie, hematologie,
pentru examene urina, analizoare semiautomate, autoclave, centrifuga , aparat de distilat apa,
balante,etc.;
-pentru laboratorul de radiologie si imagistica medicala: 2 aparate radiologice, apart de
developat, osteodensitometru ;
-pentru laboratorul de explorari functionale: doua ecografe, electroencefalograf,
elctromiograf, EKG;
-pentru baza de tratament: combine de fizioterapie, aparat pentru parafina , cazi pentru
hidromasaj, aparate de ultrasunete, ultraviolete, unde scurte, etc.;
-pentru cabinetele din ambulator: audiometru, impedancemetru, electrocauter, lampa
chirurgicala, foropter automat, trusa chirurgicala, defibrilator, pulsoximetru, sterilizator,etc.
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In anul 2012 veniturile realizate au fost de 8.404,0 mii lei din care : 7.858,1 mii lei pentru
prestatiile medicale decontate de catre CJAS Botosani - 93,50 % ; 480,4 mii lei venituri proprii
realizate din diferite prestatii medicale efectuate la cererea pacientilor, sponsorizari, etc. - 5,72%, iar
65,6 mii lei, reprezentand 0.78% este finantarea conform contractelor incheiate cu DSP (program
dezabilitati si medici rezidenti).
Procentul cheltuielilor de personal din sumele contractate cu CJAS a fost de 69,33 % .
Din total buget alocat 56,4% - cheltuieli de personal, 41,57% - cheltuieli cu bunuri si servicii, 7,1%
- cheltuieli cu medicamentele, 2,03% - cheltuieli de capital .
Costul pe zi de spitalizare pentru un bolnav internat a fost de 142 lei .
La finele anului 2012 nu s-au inregistrat datorii la furnizori.
Din veniturile proprii ale unitatii s-au realizat lucrari in regie proprie precum amenajarea
oficiilor alimentare si a salilor de mese etajul I si II in valoare de 26,5 mii lei , igenizarea si
modernizarea unor saloane in valoare de 9,1 mii lei , executarea termoizolatiei podului in valoare
de 9,5 mii lei, amenajarea gardului exterior 4,3 mii lei.
Tot din venituri proprii s-au executat urmatoarele lucrari :
-reabilitarea casei scarii secundare (zugraveli lavabile, vopsitorii, placare trepte cu gresie de
trafic intens in valoare de 21,4 mii lei ;
- igienizarea si reabilitarea holurilor etajul I si II , a spatiilor alocate birourilor , camerelor de
garda, si unor saloane, inclusiv prin realizarea unor grupuri sanitare in valoare de 53,8 mii lei.
-reconditionarea mobilierului din camerele de garda, oficii alimentare,etc.
In anul 2012 s-au achizitionat din venituri proprii aparatura medicala in valoare de 53,0 mii lei, cum
ar fi: concentratoare de oxigen pentru sectiile cu paturi, centrifuga, balanta analitica, incubator
pentru laboratorul de analize ,vacuum, defibrilator camera de garda.
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CULTURĂ
TEATRUL MIHAI EMINESCU
Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani şi-a desfăşurat activitatea de instituţie de spectacole
şi concerte în anul 2012 realizând următorii parametri:
Din punct de vedere economico-financiar, s-au jucat un număr de 97 de spectacole, dintre care 67
jucate la sediu şi 30 în deplasare.
Numărul total de spectatori a fost de 19.500, dintre care 12.168 la sediu şi 7.332 în deplasare.
În ceea ce priveşte vânzările de bilete, în anul 2012 s-au înregistrat venituri totale din urma
vânzărilor acestora în cuantum de 141.878 lei, din care 79.583 pentru spectacolele jucate la sediu şi
62.295 pentru spectacolele jucate în deplasare.
La capitolul „Alte venituri”, în anul 2012 Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani a înregistrat
următoarele sume:
- închiriere săli – 25.450 lei,
- închiriere spaţiu – 10.863,
- transport auto – 8.986,
- vânzări programe sală – 340 lei,
- chirie costume – 60 lei, însumând 45.699 lei.
La capitolul „Venituri proprii”, Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani a înregistrat un total de
187.577 lei.
Din punct de vedere artistic, în anul 2012 au avut loc un număr de 7 spectacole în premieră, şi
anume:
„O noapte furtunoasă” (data premierei: 24.02.2012);
„Artă cu seminţe prăjite” (data premierei: 10.03.2012);
„Caii la fereastră” (data premierei: 12.04.2012);
„A fost odată...” (data premierei: 25.06.2012),
„În Iad cărţile sunt făcute” (data premierei: 23.09.2012);
„Maestrul, meşterul şi Mihăiţă” (data premierei: 02.12.2012);
„Fără puterea de a mai schimba ceva” (data premierei: 16.12.2012).
Merită precizat faptul că spectacolul „A fost odată...” a făcut parte dintr-un proiect internaţional
desfăşurat la Veneţia, în Italia.
Din punct de vedere al resurselor umane în anul 2012 un număr de 5 actori au promovat în grad
profesional.
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TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET VASILACHE
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” îşi desfăşoară activitatea pe baza conceptului de
creaţie artistică în domeniul artei spectacolului de teatru şi a unui program artistic şi estetic elaborat
prin consultarea Consiliului Artistic al Teatrului în corelare cu cerinţele comunităţii locale. Acest
program determină repertoriul, componenţa trupei, colaborările, organizarea concretă a activităţii.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a avut, ca obiectiv principal, promovarea
valorilor cultural – artistice, autohtone şi universale, pe plan local şi naţional. Pentru
atingerea acestui obiectiv, instituţia a desfăşurat următoarele activităţi principale:
- a organizat şi susţinut spectacole de teatru proprii sau în colaborare cu alte autorităţi şi
instituţii;
- a promovat piesele şi textele de teatru reprezentative cuprinzând, pe lângă poveştile
tradiţionale pentru copii şi creaţii ale dramaturgiei universale şi româneşti, de la clasici până la
moderni.
Spectacolele Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” se adresează în primul rând
publicului tânăr (copii preşcolari şi şcolari, adolescenţi, liceeni).
În anul 2012 s-au pus în scenă 4 premiere, adresate atât copiilor cât şi adolescenţilor, şi
anume: „Cei trei purceluşi", după o idee de Van Gool, regia artistică Valentin Dobrescu;
„Peştişorul de aur”, după A.S. Puşkin, în regia lui Marius Rogojinschi; „Ursul păcălit de vulpe”,
după Ion Creangă, în regia lui Valentin Dobrescu şi „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte”, după Petre Ispirescu, regia fiind semnată de Marius Rogojinschi.
Începând cu primele luni ale anului s-au reluat 7 spectacole şi s-au făcut înlocuiri la 2
spectacole pentru a fi jucate în anul 2013.
Trupa de actori a participat în anul 2012 la festivaluri naţionale şi internaţionale
obţinând diverse premii şi distincţii:
- Festivalul Internaţional pentru Copii şi Tineret „Sub căciula lui Guguţă”, Chişinău,
Republica Moldova, ediţia a VII-a, cu spectacolul „Clovnul”.
- Festivalul Internaţional de Arta Animaţiei „EuroMarionete”, ediţia a XIII-a, Arad cu
spectacolul „Trimiteţi moartea în vacanţă”.
- Festivalul Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puckanimafest”, Cluj-Napoca, cu
spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”.
În cadrul festivalului a fost acordat Premiul pentru mânuire doamnei Aurica Dobrescu
pentru personajul „Vulpea” din spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”.
- Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie „Bucurii pentru Copii. Spectacole de
colecţie”, ediţia a VIII-a”, Bucureşti cu spectacolul „Muc cel mic”.
În cadrul festivalului, doamnei Aurica Dobrescu i-a fost acordat premiul „Michaela Tonitza
Iordache” de excelenţă în animaţia românească pe anul 2012.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani a organizat, în perioada 20 – 22
octombrie 2012, prima ediţie a concursului de artă păpuşărească „Azi student, mâine actor”, proiect
cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Obiectivul urmărit a fost promovarea debutului artistic prin creşterea gradului de
perfecţionare a viitorilor actori păpuşari şi a dezvoltării actului cultural.
De asemenea, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani a organizat în
parteneriat cu alte instituţii o serie de proiecte, după cum urmează:
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- Concursul „Cel mai fidel spectator”, având ca obiectiv atragerea copiilor către instituţia
teatrului, stimularea creativităţii şi aptitudinilor artistice în paralel cu aplicaţia educaţională a
spectacolelor din repertoriu – partener Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani.
- Copiii, alături de părinţi şi bunici, au fost aşteptaţi în Parcul Mihai Eminescu, vineri, 1
iunie, pentru a sărbători ziua Internaţională a Copilului.
- „Bucurii în sufletele copiilor”, proiect organizat în parteneriat cu Galleria Mall Suceava.
În calitate de partener, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani a participat la
următoarele proiecte artistice/educaţionale:
- La propunerea profesoarei Oana Puşcaşu, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”
sprijină tinerele talente, prin punerea gratuită, la dispoziţia a copiilor, a scenei teatrului. Astfel,
înaintea fiecărei reprezentaţii a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, din zilele de
duminică, copii de la Grupul Cheia Sol, coordonaţi de profesoara Oana Puşcaşu, au susţinut un
microrecital de 10 minute pe scena de la teatrul „Vasilache”, începând cu duminica Floriilor.
- Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” s-a alăturat programului „ZILELOR
ORAŞULUI BOTOŞANI” – 2012, prezentând gratuit, spectacolul „Sarea în bucate”, după Petre
Ispirescu.
- mai - a V-a ediţie a Festivalului judeţean ,,Micii păpuşari”. Organizator Grădiniţa nr. 21
Botoşani, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi Societatea Cultural
Artistică ,,Arlechin” - festival desfăşurat pe două secţiuni: de interpretare şi creaţie, ce are ca scop
dezvoltarea creativităţii copiilor preşcolari.
- 31 mai – 2 iunie Festivalul concurs „Micul prinţ”. Organizator Casa de Cultură a
Sindicatelor „Nicolae Iorga” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Vasilache”.
- Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”, ediţia a V-a, Suceava, Teatrul
„Vasilache” a fost invitat să prezinte spectacolele „Răţuşca cea urâtă” şi „Păcală în satul lui”.
- Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” participă, în perioada 23-26 august 2012, la
Festivalul Verii „Summer Fest 2012 Botoşani”, în parteneriat cu Asociaţia „Cheia Sol” cu 7
momente artistice, cu spectacolele: „Magia circului”, „Seara Gipsy”, „Cântec pentru mama”, „Seara
Românească”, „Lumea poveştilor”, „Carnavalul poveştilor” şi „Seara Disco”.
- 20 decembrie 2012- partener- „Scrisoare către Moş Crăciun” eveniment realizat în
parteneriat cu Monitorul de Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani. Teatrul a susţinut două
reprezentaţii cu spectacolul ,,Trăistuţa cu poveşti” – cadou oferit spectatorilor cu ocazia sărbătorilor
de iarnă.
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În anul 2012, instituţia a realizat următorii indicatori:
a) Premiere
Număr premiere

4

b) Spectacole prezentate
Număr spectacole

185 + 13

c) Spectatori
Număr spectatori

23.082+1.500

d) Venituri proprii - lei
Venituri proprii

141.157

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

5

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

10

g) Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (% )
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei (% )

18,59%

h) Număr de apariţii în presă
Număr de apariţii în presă

645

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

61,89%

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

40
23

k) Perfecţionarea personalului – numărul de angajaţi care au urmat diverse forme de
perfecţionare
Perfecţionarea personalului

17

l) Cheltuieli pe beneficiar - lei
Cheltuieli pe beneficar

30,89 lei

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

79,38%

Obiectivele artistice propuse au fost atinse prin popularizarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor prezentate mai sus.
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FILARMONICA DE STAT
Filarmonica de Stat Botosani ca institutie de concerte, prin activitatile pe care le desfasoara,
se adreseaza diverselor colectivitati socio-profesionale, vizand asigurarea accesului la completarea
nivelului cunostintelor muzicale a cat mai multor cetateni, contribuind la dezvoltarea intelectuala si
spirituala a personalitatii umane, la formarea gustului etic si al judecatilor de valoarea in domeniul
culturii muzicale.
Pe linia experimentului si a inovatiei, se poate vorbi de diversificarea unor manifestari
artistice nonconventionale, cum ar fi: parteneriate culturale cu licee , scoli, filarmonici din tara,
solisti si dirijori.
Partenerii traditionali ai Filarmonicii de Stat Botosani au fost si in anul 2012 institutii de
cultura din Botosani si din judetele învecinate.
Filarmonica de Stat Botosani isi propune, ca prin repertoriul de stagiune care va respecta
atat functia formativa cat si cea informativa, specifice actului artisitic cultural-muzical, invitarea
unor artisti indragiti, abordarea genurilor muzicale ( simfonic, vocal si vocal simfonic, liric,
divertisment si altele), sa atraga cat mai multi spectatori ;
Filarmonica de Stat Botosani isi propune, ca prin proiectele sale sa se adreseze unor
segmenete de public potential din toate categoriile de varsta si preocupari, incercand sa atraga spre
sala de concerte, intr-un mod firesc, cat mai multe persoane, acestea devenind publicul stabil al
filarmonicii de maine, nelipsit din salile de concerte.
In cadrul proiectelor proprii, realizate prin programele de la sediul institutiei, concertele s-au
adresat unui public extrem de larg vizand toate grupele, de varsta, sex, apartenenta sociala, etc.
Acesta a participat intr-un numar semnificativ, la toate activitatile programate, existand unele
situatii, in care salile s-au dovenit, a fi neincapatoare.
Concertele simfonice adresate cu precadere publicului cu varsta matura, cuprinzand
interpretarea marilor capodopere ale literaturii muzicale universale si romanesti si in acelasi timp
oferind publicului dedicat, posibilitatea audierii pe viu a artei interpretative, a unora dintre cei mai
cunoscuti si iubiti solisti din Romania dar si din strainatate.
In proiectele proprii, realizate in afara institutiei, orchestra Filarmonicii de Stat Botosani a intregit
peisajul muzical botosanean, care reverbereaza tot mai puternic si mai convingator in contextul
cultural regional si national oferind orasului nostru locul de cinste pe care il merita in cadrul
circuitului de valori culturale si spirituale universale.
Organizarea unor spectacole eveniment ( ca partener sau coproducator) pentru a sarbatori
anumite momente importante pentru biografia profesionala a unor institutii prestigioase la nivel
local, precum si sarbatorirea zilelor de importanta nationala: evenimente istorice, culturale, sarbatori
religioase, momente reprezentative pentru istoria culturala a orasului.
Realizarea de proiecte de parteneriat artistic cu adresabilitate extinsa la nivel regional, in
scopul promovarii muzicii in acele orase si municipii, care nu detin institutii de profil
Scurta analiza a programelor (eficacitatea acestora in functie de raspunsul comunitatii
la proiectele incluse in acestea);
- muzica pentru toate varstele
- eficacitatea acestui program este formarea publicului de maine si atragerea dirijorilor si
tinerilor instrumentisti catre institutia noastra si organizarea de spectacole pentru toate categoriile
de spectatori.
- valorizarea si incurajarea tinerelor talente muzicale, recrutate din medii educationale
specilaizate ( licee de muzica, scoli de arta, academii de arta) oferindu-le acestora posibilitatea sa
se afirma si sa se remarce pe scena Filarmonicii de Stat Botosani.
- concerte extraordinare
- in cadrul acestor concerte extraordinare ( Concert de Paste , Concert de Craciun ), este
promovata muzica sacra, pastrarea traditiilor si inovatiei interpretative specifica diferitelor forme
de exprimare artistica: muzica romaneasca si colinde.
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- concert traditional ( concertul de vineri)
- seara magica a ceremonialului muzical – va fi definit printr-o stilistica a artei muzicale si a
privilegierii performantelor artistice pe o creatie muzicala deschisa de la muzica clasica la muzica
contemporana.
Proiecte mici:
- in cadrul programului ,,Muzica pentru toate varstele”, Filarmonica de Stat Botosani a
organizat concerte gratuite, in aer liber, concerte pentru persoane cu nevoi speciale si concerte cu
orchestra de suflatori in Parcul Mihai Eminescu.
- aceste concerte s-au adresat unui public extrem de vast, vizand toate grupele de varsta,
urmarindu-se atragerea unui alt fel de public decat cel meloman, catre salile de concerte.
- in cadrul proiectului Filarmonica EDU - Concertele lectie au valorificat bunele relatii
existente intre Filarmonica de Stat Botosani si principalele unitati de invatamant din municipiu si au
fost organizate cu sprijinul direct al profesorilor de muzica si al invatatorilor din aceste scoli.
Programele acestor concerte sunt structurate în aşa fel, încât tinerii auditori să poată urmări
şi înţeleg cât mai bine esenţa stilurilor muzicale, această percepţie fiind înlesnită de explicaţiile
oferite de cei care prezinta concertele. Creşterea numărului celor interesaţi este o garanţie a
necesităţii perpetuării şi sporirii numărului acestui gen de concerte.
- in cadrul aceluiasi program Filarmonica EDU, s-a urmarit promovarea tinerelor talente,
dirijori si solisti, tineri absolventi, organizandu-se concerte simfonice in acest sens.
- Filarmonica de Stat Botosani a organizat concerte lectie si concerte simfonice in cadrul
proiectului ,,Antenele Filarmonicii”, urmarind promovarea actului artistic si in afara orasului.
- Proiectul Studio, este axat pe promovarea tinerilor artisti ( instrumentisti, compozitori,
dirijori)
- Dezvoltarea si promovarea tinertilor artisti prin constructia unei punti intre comunitate si
profesionalism artistic.
Acest proiect presupune invitarea periodica a tinerelor talente, elevi si studenti ai scolilor de
specialitate din tara. Acestia vor sustine concerte in cadrul stagiunii Filarmonicii de Stat Botosani.
Proiecte medii:
- a devenit deja o traditie , din anul 2011, Filarmonica de Stat Botosani sa sustina
concertele extraordinare ( Concert de Martisor, Concert de Paste, Concert de Craciun si seara de
opera), concerte prin care este interpretat printr-o maniera angelica repertoriul destinat fiecarei
sarbatori in parte.
Proiecte mari:
- Festivalul ,, Zilele George Enescu”, la Botosani este conceput de o asemenea maniera,
incat sa devina prin tematica, varietate si calitate o importanta contributie la afirmarea orasului
Botosani, ca important centru cultural al tarii, un amplu eveniment artistic cu rezonante interne,
un mesaj de sensibilizare si de atragere spre viata artistica a unui numar sporit de melomani.
- A devenit o traditie pentru Filarmonica de Stat Botosani sa organizeze anual Concertul de
Anul Nou.
In prima jumatate a lunii inuarie este o initiativa de aducere aproape de public piese de
conotatie internationala , ce sunt interpretate si au ecou pe marile scene ale lumii. Lucrarile din
program cuprind o arie vasta si se adreseaza unui public larg, avand drept scop final incantarea
melomanilor cu originalitatea lor.
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- in cadrul concertelor traditionale de vineri, este evidentiata importanta creatiei
muzicale universale si autohtone, sunt abordate diferite genuri muzicale, sunt invitati solisti si
dirijori de marca din tara si din strainatate, pentru a delecta si incanta publicul botosanean.
Componenta publicului spectator a suferit o modificare, in sensul cresterii numarului de
elevi. In acelasi timp, politica referitoare la diversificarea spectatorilor prin organizarea unor
concerte cu repertoriu de mare popularitate a fost eficienta , relevanta fiind cresterea numarului de
spectatori la sediu dar si în deplasare. Exemplu concertele cu , ,,casa inchisa", Concert de Anul
Nou si Concert muzica sud-americana.
In anul 2011 s-au realizat un numar de 67 spectacole, din care la sediu 49 si in deplasare 18. In anul
2012 s-au realizat un numar de 76 spectacole, din care la sediu 57 si in deplasare 19. Mentionam
faptul ca in anul 2012, s-a realizat o crestere a numarului de spectacole cu aproximativ 14 % , fata
de anul 2011.
In anul 2011, s-a estimat un numar de 14.800 de spectatori si s-au inregistrat 15.572 ,
remarcandu-se o crestere semnificativa a numarului de spectatori.
In anul 2012 s-a estimat un numar de 15.000 de spectatori si s-a realizat un numar de
28.928 spectatori, inregistrandu-se o crestere de aproximativ 93%, cea mai mare crestere din
ultimii 23 ani.
a) - In anul 2012:
am estimat 15.000 din care:
- la sediu 11.500
- in deplasare 3.500
am realizat 28.928 din care:
- la sediu 22.375
- in deplasare 6.553
In consecinta, in anul 2012 s-a realizat o crestere de aproximativ 93% .
Executia bugetara a perioadei raportate:
In primul an de management ( 2011), conform Bugetului de venituri si cheltuieli,
- s-a aprobat un buget de 2.263.000 lei
- s-a estimat realizarea unui venit propriu de 81.000 lei
- s-a realizat un venit propriu de 89.299 lei
Veniturile proprii au crescut in anul 2011 la 89.299 lei fata de 45.082 lei cat s-a realizat in
2010.
Bugetul de venituri si cheltuieli alocat in 2011 fiind cu 87.000 lei, mai mic fata de cel
alocat in 2010.
De remarcat cresterea semnificativa cu 98% a veniturilor proprii in anul 2011 fata de
anul 2010, cu alocarea unui buget mai mic.
In anul 2012 , trendul crescator s-a mentinut.
- 2012 - s-a aprobat un buget de 2.387.400 lei
- s-a propus realizarea unui venit propriu de 100.000 lei
- s-a realizat un venit propriu de 109.265 lei
S-a realizat o crestere cu 9% fata de venitul propriu propus. In acest context, fata de anul
2011, s-a realizat o crestere de 19.966 lei ( aproximativ 23%).
De remarcat faptul ca, in anul 2012, a fost realizat cel mai mare venit propriu din ultimii 23
ani.
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EVIDENŢA POPULAŢIEI
În ceea ce priveşte activitatea pe linie de evidenŢă a populaŢiei pe parcursul anului 2012
au fost eliberate la cerere:
- 22.351 cărţi de identitate;
- 1.266 cărţi de identitate provizorie.
Au fost acordate 2024 vize de reşedinţă.
S-au făcut actualizări în baza de date (RJEP- RNEP) în baza comunicărilor primite şi a
dosarelor depuse în vederea obţinerii actelor de identitate în număr de aprox.28.000 actualizări.
Au fost soluţionate 3006 cereri privind identificarea persoanei fizice.
Au fost puse în legalitate cu acte de identitate un număr de 221 deţinuţi aflaţi în penitenciarul
Botoşani.
Au fost întreprinse 36 de acţiuni cu camera mobilă la instituţii sanitare, la domiciliul
solicitanţilor imobilizaţi la pat.
Au fost întreprinse 8 acţiuni cu camera mobilă în comunele arondate pe linie de evidenţă, fiind
puse în legalitate un număr de 321 de persoane fără posibilităţi materiale, bătrâni imobilizaţi şi
persoane cu handicap.
Lunar a fost organizată câte o şedinţă de instruire cu lucrătorii de evidenţă cu privire la aplicarea
unor indicaţii de la DEPABD şi al unor modificări legislative.
Au fost consiliate pe linie de evidenţă prin programul de audienţă a şefului de serviciu 96 de
persoane şi aprox.2.500 de persoane la ghişeul biroului de către funcţionarii desemnaţi.
Trimestrial s-au efectuat controale în unităţi spitaliceşti, unităţi de ocrotire şi protecţie a
minorilor, cămine de elevi şi cămine de nefamilişti. Cu această ocazie s-au acordat 16 avertismente
verbale administratorilor şî persoanelor care nu locuiau cu forme legale sau aveau documente
expirate.
În colaborare cu BJABD Botoşani în perioada premergătoare alegerilor locale şi referendumului
s-a accelerat activitatea de producere a actelor de identitate reducându-se termenul de eliberare din
momentul depunerii dosarului.
În această perioadă au fost eliberate :
- 310 cărţi de identitate,
- 214 cărţi de identitate provizorii.
În ceea ce priveşte activitatea pe linie de stare civilă de-a lungul anului 2012:
Au fost înregistrate următoarele acte de stare civilă:
- Acte de naştere : 2964;
- Acte de căsătorie : 784 din care 32 la penitenciarul Botoşani;
- Acte de deces : 1206.
Au fost eliberate la cerere duplicate ale certificatelor de stare civilă:
- Certificate de naştere: 4820;
- Certificate de căsătorie : 384;
- Certificate de deces : 411.
Pe marginea actelor de stare civilă au fost operate 18 menţiuni privind desfacerea căsătoriei în
străinătate ca urmare a dosarelor soluţionate de serviciul nostru.
Au fost operate 44 de meţiuni de schimbare nume/ prenume în străinătate ca urmare a dosarelor
depuse de ptenţi.
Au fost soluţionate 36 dosare de divorţ administrativ eliberându-se 72 certificate de divorţ.
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Au fost soluţionate 56 dosare de rectificare a actelor de stare civilă, operându-se 132 de
comunicări de rectificare.
Au fost transcrise 405 certificate de stare civilă eliberate de autorităţile altor state, astfel:
- 355 certificate de naştere;
- 45 certificate de căsătorie;
- 15 certificate de deces.
Au fost soluţionate 16 sentinţe civile privind anularea şî modificarea actelor de stare civilă,
făcându-se verificări în fiecare cauză şi reprezentând instituţia în instanţă.
Au fost soluţionate 986 cereri pentru eliberarea anexei 23 ca act premergător dezbaterii
succesorale.
Au fost întocmite 16 anexa 24 în situaţia de vacanţă succesorală.
Au fost primite şi soluţionate 22 de dosare de schimbare nume/ prenume.
Au fost eliberate 310 certificate de celibat.
Au fost eliberate 61 adeverinţe doveditoare de înregistrare act de stare civilă.
Au fost soluţionate 28 dosare de înregistrare tardivă a naşterii, instrumentându-se dosarele,
efectuând verifiări în cauză şi reprezentând instituţia în instanţă.
Au fost instrumentate 25 dosare de exequator aflate pe rolul tribunalului, efectuându-se
verificări în cauză, depunând întâmpinări şi puncte de vedere scrise la fiecare dosar.
Au fost înscrise 784 livrete de familie înmânate odată cu oficierea căsătorie.
Au fost înscrise 1510 livrete de familie la cerere.
Au fost primite şi instrumentate 994 dosare de alocaţii.
Pe marginea actelor de stare civilă au fost înscrise un număr de 21.131 menţiuni, astfel:
- 36 de menţiuni privind anularea sau modificarea actelor de stare civilă;
- 28 menţiuni de înregistrare tardivă a naşterii;
- 132 menţiuni de rectificare a unor rubrici din actele de stare civilă;
- 6 menţiuni de adopţie;
- 108 menţiuni de divorţ administrativ;
- 124 menţiuni de divorţ notarial;
- 282 menţiuni de divorţ ca urmare a sentinţelor judecătoreşti;
- 1.568 menţiuni căsătorie oficiate la Botoşani;
- 5.660 menţiuni căsătorie primite de la alte primării;
- 54 menţiuni privind desfacerea căsătoriei în străinătate;
- 22 menţiuni privind schimbarea numelui/prenumelui;
- 11.200 alte menţiuni;
- 1.911 menţiuni de deces.
Au fost consiliate pe linie de stare civilă aproximativ 4.000 persoane, la programul de audienţă
sau la prezentarea în faţa lucrătorului din compartiment.
Trimestrial au fost efectuate controale la Spitalul Mavromati secţia Obstetrică – Ginecologie
pentru a verifica copii nou - născuţi nedeclaraţi, colaborându-se cu biroul de evidenţă a persoanei şi
cu poliţiştii din localitatea de domicilu a părinţilor copiilor pentru a se prezenta să declare naşterea
nou - născuţilor.
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POLITICA DE RESURSE UMANE
Activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului a avut ca principale obiective
implementarea unei politici de personal care să aibă rezultate finale creşterea calităţii serviciilor în
administraţia publică locală, eficientizarea activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al
salariaţilor.
Numarul de posturi stabilit pentru municipiul Botosani , conform normativului , în anul
2012 a fost de 734, mai mare cu 160 de posturi faţă de cele aprobate prin statele de funcţii
aparatului de specialitate al primarului şi instituţiilor /serviciilor publice subordonate.
În cadrul aparatului de specialitate al primarului numărul mediu de angajaţi
fost în anul 2012 de 177, faţă de 211 posturi aprobate în statul de funcţii.

a

În cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor,
numărul mediu de angajaţi a fost de 22, faţă de 29 de posturi stabilite conform normativului de
personal prevăzut de OUG nr. 63 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
În ceea ce priveşte asistenţa medicală şcolară, numărul mediu de angajaţi a fost
de 54 faţă de 59 de posturi prevăzute în statul de funcţii.
Deficitul de personal a fost parţial soluţionat prin preluarea prin transfer a
unui număr de 7 funcţionari publici din alte instituţii (Consiliul Judeţean Botoşani, Poliţia Locală
Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii) şi organizarea în condiţiile legii, a concursurilor de ocupare a
funcţiilor publice şi contractuale vacantate.
Pe parcursul anului 2012 s-au organizat 9 concursuri de recrutare personal, după
cum urmează:
- 2 concursuri pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiilor publice temporar
vacante
- 3 concursuri pentru funcţii publice de conducere vacante – director Direcţia Edilitare,
director Direcţia Dezvoltare Locală, şef serviciu Serviciul Mangement Proiecte;
- un concurs pentru ocuparea pe durată determinată a unui post de asistent medical din
cadrul Compartimentului Asistenţă medicală şi medicină dentară în unităţile de învăţământ
preuniversitar,
- 2 concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de asistent medical
care
s-au vacantat în cursul anului 2012 din cadrul Compartimentului Asistenţă medicală şi
medicină dentară în unităţile de învăţământ preuniversitar
În domeniul perfecţionării profesionale, în anul 2012, pe baza fondurilor alocate cu acest
scop în bugetul local, a fost întocmit Programul anual de perfecţionare a funcţionarilor publici şi
personalului contractual. Prin raportare la necesităţile reale de formare, fondurile alocate din
bugetul instituţiei în anul 2012, s-au dovedit a fi insuficiente şi au îngreunat procesul de
previzionare a formării profesionale a personalului . Cu toate acestea, s-a asigurat participarea la
cursuri de pregătire profesională, seminarii şi instruiri , a unui număr de 21 persoane din cadrul
Aparatului de specialitate al primarului.
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În parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P). s-a organizat la
nivel local un curs de perfecţionare pe tema ,,Standarde de control managerial în administraţia
locală” cu un număr de 16 participanţi.
De asemenea, pregătirea personalului s-a realizat şi fără a afecta resursele bugetare locale,
asigurându-se pregătirea unui număr de 22 de persoane, la iniţiativa şi cu finanţarea unor parteneri
instituţionali: A.N.F.P, A.D.R., M.A.I., Autoritatea Naţională pt. Cercetare Ştiinţifică în parteneriat
cu Asociaţia Română pt. Transfer Tehnologic şi Inovare.
Tematica programelor de perfecţionare / instruire la care a participat personalul din instituţia
noastră:
- managementul funcţiei publice, managementul resurselor umane şi al performanţelor program de formare al ANFP
- colectare şi analiză a informaţiilor specifice domeniului ITT – program ADR Piatra Neamţ
- sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de
utilităţi publice - Autoritatea Naţională pt. Cercetare Ştiinţifică în parteneriat cu Asociaţia
Română pt. Transfer Tehnologic şi Inovare
- standarde şi sisteme de control managerial în administraţia locală
- cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
- managementul servicilor comunitare de utilităţi publice
- achiziţii publice
- accesare fonduri structurale
- instruiri pentru proiectele derulate de instituţie
Forma de
perfecţionare

Număr de participanţi
Funcţii publice
de execuţie

Cursuri
Seminarii
Instruiri
Total

12
4
10
26

Funcţii
publice de
conducere
13
0
1
14

Total funcţii
public
e
25
4
11
40

Funcţii
contractuale
3
0
0
3

Total
participanţi
28
4
11
43

În baza Ordinului Ministerului Finaţelor Publice nr. 946/2005 , cu modificările şi
completările ulterioare în cadrul instituţiei noastre s-a implementat în anul 2012 ,Sistemul de
Control Managerial Intern care urmăreşte realizarea la un nivel corespunzător de calitate a
atribuţiilor instituţiei publice, în condiţii de regularitate, eficacitate , economicitate şi eficienţă,
protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, respectarea legii ,a
reglementarilor si decizilor conducerii.
La sfârşitul anului 2012, 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 174 proceduri operationale.
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RELAŢIA CU CETĂŢENII
AUDIENŢE
În anul 2012 Primarul municipiului Botoşani a ţinut audienţe cu precadere în fiecare lună, numărul
persoanelor înscrise fiind de 761, iar persoane neînscrise 200, problematica audienţelor fiind cazuri
deosebite în domeniul spaţiului locativ, patrimoniu, urbanism, fond funciar, etc.
Pentru a răspunde nevoilor urgente ale cetăţenilor audienţele celor doi viceprimari se desfăşoară
zilnic, în funcţie de persoanele care solicită şi de problematica audienţelor, respectiv persoanele
solicitante sunt invitate să-şi expună problemele indiferent de ziua în care se prezintă.
LOCUINŢE
In domeniul social au fost consiliate un număr de aproximativ 400 de familii pentru a depune actele
necesare luării în evidenţă, cât şi a celor care erau deja în evidenţă.
Tot în cursul anului 2012 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.).
Pe parcursul anului 2012 au fost repartizate un număr de 36 locuinţe sociale, 25 locuinţe de
serviciu, 13 locuinţe de necesitate la care se adaugă gestionarea fondului locativ deja existent,
camere cămine nefamilişti, etc.
LEGEA 544/2001 PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII PUBLICE
În anul 2012 au fost înregistrate un număr de 13 solicitări privind accesul la informaţiile publice,
din care, departajate pe domenii de interes: utilizarea banilor publici: 3; modul de îndeplinire a
atribuţiilor instituţiei publice: 10, s-a răspuns la toate nefiind înregistrate plângeri administrative.
Primăria Municipiului Botoşani oferă un model excelent de bună practică în aplicarea prevederilor
legilor nr. 544/2001 si nr. 52/2003, relaţiile cu organismele de monitorizare în domeniu fiind
excelente, numărul solicitărilor scăzând de la an la an.
FESTIVITĂŢI SOLEMNE – 50 de ANI de Căsătorie, Persoane Venerabile
Începând cu anul 2004 la nivelul municipiului Botoşani au fost instituite festivităţi de omagiere a
persoanelor care au împlinit 90 de ani, acestea primind un premiu de 50 lei, iar din anul 2007 acest
premiu a fost majorat la 100 lei iar vârsta celor sărbătoriţi a fost redusă la 85 de ani, demers care a
dus la dublarea beneficiarilor acestei distincţii.
În anul 2012 au fost sărbătorite 322 persoane venerabile (peste 85 de ani de viaţă) şi 89 de cupluri
care au împlinit 50 de Ani de Căsătorie.
Începând cu anul 2007 cuantumul premiului a fost majorat de la 100 de lei cum a fost stabilit în
anul 2004 la 300 de lei.
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TRANSPORT GRATUIT VETERANI, VĂDUVE, DEPORTAŢI, EROI ÎN REVOLUŢIE
Pe parcursul anului 2012 au beneficiat de gratuitatea transportului local de călători un număr de 81
persoane aparţinând categoriilor mai sus menţionate.
În domeniul transportului amintim faptul că toţi pensionarii cu domiciliul în Botoşani, elevii
precum şi persoanele cu hanicap sever şi mediu au primit dreptul de a circula gratuit pe mijloacele
de transport aparţinând municipalităţii.
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI
Au fost înregistrate un număr de 5643 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 care au fost legate şi pregătite pentru arhivare.

Pe parcursul anului au fost consiliate zilnic aproximativ 30 cu probleme administrative, Serviciul
CIC având atribuţii de consiliere şi îndrumare a petenţilor, aceste persoane neavând probleme legate
strict de activitatea instituţiei.
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RELAŢIA CU CONSILIUL LOCAL
Consiliul Local al municipiului Botoşani, ca autoritate deliberativă, a desfăşurat în anul
2012 o amplă activitate ce se reflectă în numărul mare de întruniri în şedinţe ordinare,
extraordinare şi şedinŢe de îndată la care au participat activ toţi aleşii locali.

Astfel, în cele 24 de şedinţe ordinare, extraordinare şi de îndată, deliberativul local a aprobat
un număr de 324 de hotărâri care au fost supuse controlului de legalitate exercitat de către Instituţia
Prefectului Judeţului Botoşani, fără a fi atacate la instanţa de contencios administrativ sau anulate
de instanţa judecătorească.

Dintre acestea, 301 de Hotărâri ale Consiliului Local au fost iniţiate de către Primarul
municipiului Botoşani şi 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.
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EVENIMENTE PATRONATE DE
MUNICIPALITATE
FESTIVALUL VERII „SUMMERFEST BOTOŞANI 2012”
Primăria Municipiului Botoşani a organizat în perioada 23-26 august 2012- Festivalul Verii
„SummerFest Botoşani 2012”, eveniment ce şi-a propus promovarea oraşului prin realizarea de
acţiuni culturale şi civice menite să atragă atât botoşănenii, cât şi turiştii interesaţi de activităţi în aer
liber.
Noutatea acestui eveniment a constat în interactivitatea cu publicul, fiind create astfel şase zone
distincte cu adresabilitate specifică diferitelor categorii de vârstă: parc de distracţii, zonă pentru
copii, activităţi culturale, proiecţii de film, produse tradiţionale şi demonstraţii sportive.
Desfăşurate în arealul cuprins între Zona Bulevardului Mihai Eminescu – Pietonalul Unirii,
manifestările organizate de municipalitate au avut un real succes, bucurându-se de prezenţa de-a
lungul celor patru zile de festival, a peste 100.000 de persoane. Divertismentul a constituit cuvântul
de bază, participanţii asistând la evoluţia a peste 300 de artişti locali şi naţionali, fiind totodată
antrenaţi în circa 60 de activităţi culturale şi artistice.

Spectacolele de excepţie ale cunoscutelor trupe Pasărea Colibri şi Guess Who, show-ul oferit de DJ
Sava, reprezentaţiile de marcă ale Orchestrei Populare Rapsozii Botoşanilor, Filarmonicii Botoşani
şi ale talentatului compozitor şi pianist Bogdan Ota, acompaniat de orchestra Nordic Sonata, au
dinamizat atmosfera şi au făcut din SummerFest o acţiune de top a municipalităţii.
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Festivalul Verii „SummerFest Botoşani 2012”, a fost realizat cu susţinerea Consiliului Judeţean
Botoşani, dar şi a numeroşilor parteneri instituţionali şi asociativi, fiind promovat atât în presa
locală cât şi cea regională.
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ZILELE RECOLTEI
Zilele Recoltei au constituit un prim eveniment, iniţiat de primarul municipiului Botoşani Ovidiu
Portariuc, menit să încurajeze producătorii autohtoni de legume şi fructe şi să promoveze
comercializarea produselor bio.
Acţiunea, desfăşurată în Parcarea Belv din zona Centrului Vechi a municipiului Botoşani, s-a
derulat în perioada 6 - 7 octombrie 2012 şi a fost organizată cu sprijinul S.C. Urban Serv S.A.

Peste 20 de producători agricoli botoşăneni şi-au expus pentru vânzare produsele, fructe şi legume,
vânzările fiind consistente spre mulţumirea cultivatorilor locali.
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Spiritul de sărbătoare a fost întreţinut de prezenţa unor ansambluri folclorice, dar şi a unor cântăreţi
de muzică populară locali, care au evoluat în cele două zile dedicate manifestărilor.

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Ziua Naţională a României a adunat la Botoşani, şi în anul 2012, sute de botoşăneni în Piaţa 1
Decembrie 1918 din Centrul Vechi. Autorităţile locale botoşănene au participat la manifestările
dedicate zilei de 1 decembrie, primarul Ovidiu Portariuc transmiţând un mesaj în care a pus accent
pe rolul important al botoşănenilor în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.

După discursul oficialităţilor a urmat un ceremonial de depunere de coroane şi jerbe de flori la
Monumentul din Piaţa 1 Decembrie 1918. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea militarilor de la
Garnizoana Botoşani, lucrători ai Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi ai
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi.
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Primăria municipiului Botoşani a oferit sutelor de participanţi la ceremonia dedicată Zilei Naţionale
a României câte o porţie de fasole cu cârnaţi, dar şi un pahar de vin fiert.

TÂRGUL DE IARNĂ TRADIŢII ŞI OBICEIURI STRĂMOŞEŞTI
Parte integrantă a calendarului evenimentelor de iarnă organizate de Primăria municipiului
Botoşani, Târgul de Crăciun 2012 a îmbinat cu măiestrie spectacolul folcloric de datini şi obiceiuri
de iarnă, cu promovarea produselor tradiţionale ale producătorilor autohtoni.

Evenimentul organizat în colaborare cu Consiliul Judeţean şi-a propus crearea unui cadru propice
expunerii şi vânzării produselor specifice sărbătorilor de iarnă precum şi stimularea producătorilor
locali.
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Participanţii la Târgul de Crăciun au comercializat în cele 20 de căsuţe amplasate pe Pietonalul
Unirii, icoane pictate, produse de ceramică, obiecte populare, măşti, produse alimentare bio,
dulciuri şi ornamente specifice Crăciunului.
Atmosfera a fost încălzită de prezenţa unor artişti de muzică populară şi cunoscuţi cântăreţi de
muzică uşoară.

REVELION 2013
Timp de o lună şi jumătate municipiul Botoşani s-a bucurat de atmosfera exuberantă a sărbătorilor
de iarnă. Spiritul festiv a constituit un prilej excelent pentru executivul Primăriei municipiului
Botoşani de a oferi mici daruri copiilor, spectacole în aer liber precum şi activităţi de divertisment
adresate tuturor categoriilor de vârstă.
Punctul culminant al acestor manifestări l-a constituit spectacolul de Revelion, autorităţile locale
oferind botoşănenilor un spectacol de excepţie în cadrul căruia au evoluat trupe locale consacrate
precum şi unii dintre cei mai apreciaţi artişti din industria muzicală actuală.
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Spectacolul a debutat cu un program de datini, obiceiuri şi muzică populară, susţinut de ansambluri
folclorice locale,urmate de evoluţia îndrăgitului artist Pavel Stratan şi a binecunoscutei trupe DJ
Project.

Focurile de artificii au marcat trecerea în noul an şi au încheiat apoteotic spectacolul în aer liber.

REVELIONUL PENSIONARILOR
Primăria municipiului Botoşani a continuat şi în acest an tradiţia organizării unui eveniment
destinat exclusiv pensionarilor, pe 11 ianuarie 2013 având loc Revelionul Pensionarilor botoşăneni.
Anul acesta, petrecerea a avut loc în două restaurante diferite, având în vedere numărul mare de
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persoane înscrise: 410 pensionari au participat la petrecerea de la Complex Europa, iar alţi 300 de
pensioanari au participat la petrecerea găzduită de Complexul Maria.

La petrecerea dedicată pensionarilor şi-au făcut simţită prezenţa primarul municipiului Botoşani,
Ovidiu Portariuc, viceprimarii Cosmin Andrei şi Viorel Iliuţă, dar şi prefectul Costică Macaleţi.

La Complexul Europa atmosfera a fost întreţinută de Doru Farcaş, cei prezenţi primind şi
colindători de la Vorona, care au realizat un adevărat program artistic cu datini şi obiceiuri de iarnă.
La Complexul Maria, pensionarii au dansat şi s-au distrat pe muzica lui Cozmiţă Lascarache şi ale
formaţiei Lăutarii, din program nelipsind un dans ţigănesc care a încântat participanţii la petrecere.
Distracţia şi voia-bună au caracterizat evenimentul din acest an dedicat pensionarilor care au
petrecut la cele două restaurante din municipiu.
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ZILELE MIHAI EMINESCU
În perioada 14-16 ianuarie 2013, Primăria Municipiului Botoşani , Consiliul Local Botoşani, în
colaborare cu Consiliul Judeţean Botoşani şi Memorialul Ipoteşti, în parteneriat cu Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional, au organizat Zilele Mihai Eminescu.

Programul celei de-a 44-a ediţie a Zilelor Eminescu a cuprins diverse activităţi culturale. Ziua în
care s-au împlinit 163 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti, Mihai Eminescu, a
debutat cu o şedinţă a Consiliul Local Botoşani în care s-a aprobat acordarea titlului de cetăţean de
onoare al municipiului laureatului Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” –Opera Omnia.
Autorităţile locale au depus apoi jerbe de flori la statuia poetului Mihai Eminescu din faţa teatrului,
iar la Biserica Uspenia s-a oficiat un Te Deum. Acţiuni culturale dedicate marelui poet au avut loc
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şi la Ipoteşti, punctul culminant al Zilelor Mihai Eminescu constituindu-l gala de decernare a
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Prima, ediţia a XIV-a şi Opera Omnia,
ediţia a XXII-a, gală care a cuprins şi un spectacol Grigore Leşe- De dragoste, de război, de
moarte, de unul singur, la Teatrul Mihai Eminescu.

La Gala de decernare al Premiului de Poezie au participat poeţi din toate zonele ţării, dar şi din
afară, oaspetele de seamă fiind Varujan Vosganian, prim-vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din
România.
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