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Îmi doresc ca anul 2015 să fie unul liniștit, mai bogat în realizări, să continuăm
proiectele demarate în anii anteriori și să începem derularea de noi investiții în municipiul
Botoșani. În calitate de primar al municipiului BOTOȘANI îmi revine obligația legală, dar
și cea morală, de a aduce la cunoștința tuturor cetățenilor activitățile desfășurate în cursul
anului 2014, de către aparatul de specialitate al Primarului municipiului Botoșani.
2014 a fost un an în care municipalitatea botoșăneană, prin proiectele finalizate,
cele aflate în derulare sau cele demarate, a asigurat drumul orașului nostru către
modernizare, dezvoltare și îmbunătățire a calității vieții.
De la începutul mandatului și până în prezent, am făcut eforturi pentru a realiza cât
mai multe pentru municipiul Botoșani și pentru locuitori, dorind să contribui la dezvoltarea
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orașului, având o serie de obiective pe care le-am finalizat sau sunt în curs de finalizare în
acest nou an.
Astfel, în anul 2014 am continuat lucrările la Parcul Regional de Agrement
Turistic și Sportiv CORNIȘA, cea mai importantă investiție care se desfășoară la nivelul
întregului municipiu. Lucrările la acest obiectiv sunt în desfășurare, ordinul de începere dat
de către constructor fiind emis în luna iunie 2013.
Un alt proiect important implementat de municipalitatea botoșăneană este
Consolidarea și Restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu Botoșani”. Scopul acestui
obiectiv de investiții este consolidarea, restaurarea, reabilitarea și amenajarea Teatrului din
Botoșani, cu scopul de a promova valorile culturale și potențialul turistic, precum și de a-l
integra în circuitul cultural artistic din regiunea Nord - Est. Începând cu anul 2014 au fost
demarate lucrările pentru reabilitare: drenul în jurul clădirii, extinderile de o parte și de alta
în zona intrării, hidrofobizarea pereților pentru a elimina efectele infiltrațiilor. În perioada
imediat următoare, vor începe lucrările de arhitectură și reabilitarea șarpantei, precum și
lucrările la instalația electrică.
„Reabilitarea, modernizarea și extinderea grădinii publice Mihai Eminescu”
reprezintă un alt obiectiv de investiții implementat de municipalitate în anul 2014, finanțat
de Administrația Fondului pentru Mediu. Acesta cuprinde următoarele lucrări principale:
refaceri alei pietonale, rețele de iluminat, mese de șah, iar începând cu anul acesta se vor
mai realiza: semnănare gazon, plantare arbuști, plantare flori și gard viu, mobilier stradal,
bănci, plantare copaci, lucrări la foișor.
În ceea ce privește sportul, Primăria municipiului și Consiliul Local Botoșani au
continuat modernizarea Stadionului Municipal, prin cea mai importantă investiție din
anul 2014 și anume, montarea instalației de nocturnă și a instalației de încălzire gazon a
stadionului.
În anul 2014, am efectuat lucrări de reparații, asfaltări și modernizări ale unor
străzi și artere din Botoșani. În acest sens, cea mai importantă investiție realizată la
nivelul orașului a fost reabilitarea și modernizarea străzii Primăverii.
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Anul trecut a început documentația pentru reabilitarea și modernizarea străzii
Maramureș, iar începând cu luna martie vor fi demarate lucrările propriu-zise.
De asemenea, au avut loc lucrări de reparaţii, modernizări şi igienizări la
unităţile de învăţământ din oraş. Unul dintre obiectivele anului 2014 este finalizarea
Grădiniței nr. 20: corp de clădire parter cu 4 săli de grupă, cancelarie, cameră personal,
teren de joacă etc. Totodată, acoperișul Școlii nr. 17 a fost finalizat în cursul anului trecut,
aici având loc reabilitarea șarpantei, instalație paratonare și termoizolarea podului.
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, a fost semnat contractul de execuție
Lucrări de reabilitare termică a blocurilor care fac obiectul proiectului Reabilitarea
termică în vederea creșterii eficienței energetice a 3 blocuri de locuințe din municipiul
Botoșani: strada Tudor Vladimirescu blocul nr. 14, strada Împărat Traian blocul nr. 21 și
strada Săvenilor blocul nr. 40, iar în luna Septembrie 2014 s-a semnat cea de-a doua cerere
de finanțare Reabilitarea termică a blocurilor din strada Arcului nr. 4, Săvenilor nr. 42 și
Calea Națională nr. 56.
În anul 2014, a fost finalizată reabilitarea și modernizarea punctelor termice și
rețelelor secundare: Castel, Săvenilor, Octav Băncilă, Pacea 3.
De asemenea, în anul 2014 a fost finalizat obiectivul de investiții care a viabilizat
cartierul ANL Cișmea etapa a II-a (aproximativ 3,30 ha pentru locuințe ANL, locuințe
sociale și terenuri individuale). S-au executat: rețeaua de distribuție energie electrică,
rețeaua de distribuție gaze naturale, rețele apă - canal, suprafețe carosabile, suprafețe
trotuare.
“Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Botoșani pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și
creșterii energetice” este un proiect derulat de municipalitate, al cărui obiectiv strategic a
constat în asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil, cu tarife suportabile pentru
populația din municipiu.
Am continuat să amenajăm parcurile și zonele verzi existente în municipiul
Botoșani și, de asemenea, am finalizat în anul 2014 amenajarea spațiului în care au
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funcționat fostele sere, din vecinătatea Parcului Mihai Eminescu. Este o investiție care
cuprinde un loc de joacă dedicat copiilor din oraș, o fântână arteziană, o parcare, precum și
alei și spații verzi, dar și condiții pentru organizarea a trei spații comerciale.
În anul 2014 a avut loc deschiderea Centrului Național de Informare și
Promovare Turistică Botoșani, amenajat în Centrul Istoric al municipiului, fiind înființat
și dotat cu ajutorul fondurilor europene. Pentru operaționalizarea sa, au fost create cinci
noi locuri de muncă, acesta fiind deschis de Luni până Duminică, între orele 10.00 - 17.00.
Și în anul care a trecut am dorit să premiem în continuare excelența, acordând
premii pentru cei mai buni elevi din Botoșani. Ne-am arătat respectul pentru cuplurile care
au împlinit 50 de ani de la căsătorie și am continuat tradiția de a organiza evenimente cu
prilejul Revelionului, a Zilelor Mihai Eminescu, a Zilelor municipiului Botoșani, a
Festivalului Verii, acțiuni de succes ale municipalității, pe care le vom continua și
amplifica și în acest an.
Toate proiectele începute pe parcursul anului trecut le vom duce mai departe și le
vom finaliza cu succes, pentru ca orașul în care trăim să se modernizeze și să se dezvolte.
Avem noi obiective pentru anul 2015 pe care dorim să le realizăm pentru a îmbunătăți
nivelul calității vieții tuturor cetățenilor.
Realizările întreprinse în cursul anului 2014 au fost posibile cu ajutorul
dumneavoastră, al celor care ne-ați cerut ajutorul sau ne-ați semnalat anumite probleme și,
de aceea, vă mulțumim și vă solicităm să rămâneți în continuare la fel de implicați.

Ovidiu Iulian PORTARIUC
Primar al Municipiului BOTOȘANI
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01. 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.
02. Cadru natural şi peisaj
*Conform P.U.G. Botoşani
2.1. 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.

2.2. Ape de suprafaţă
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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.
Lacuri artificiale şi heleșteie: 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
2.3. 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.
2.4. 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.
03. Accesibilitate
3.1. Accesibilitate rutieră
Drumuri naţionale:
DN28B: Târgu Frumos – Hârlău – Botoşani;
DN29B: Suceava – Botoșani – Săveni –Manoleasa ;
DN29D: Botoşani – Ştefăneşti
Drum judeţean DJ296
Drum comunal DC6
3.2. 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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3.3. 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)
04. 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, intratau în ţară oaste tătărască, de au prădatu şi arsu până la Botăşani şi au arsu şi târgu Botăşani”.
05. Teritoriu administrativ
5.1. 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.
5.2. 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).
Sintetizat în tabelul de mai jos este prezentată infrastructura rutiera și pietonală a municipiului
Botoșani
Zone pietonale
21242 ha Pietonalul Unirii
12576 m2
din care: Pietonalul Transilvaniei 4766 m2
Pietonalul Bancar
3900 m2
Parcări existente
115.000 m2 sau 11,5 ha
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Trotuare
Străzi
Străzi modernizate

286 km
157 km
103 km

5.3. 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 desfășura 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, dotările exploataţiilor agricole cu maşini şi echipamente agricole, forţa
de muncă în agricultură, realizarea indicatorilor din programele de dezvoltare rurală, precum şi alte
informații 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 total
1914
ha
Teren arabil proprietate privata
1872
ha
Cereale pentru boabe
Grâu
73.8
ha
Porumb 341.36
ha
Grădini familiale
265.48
ha
Păşuni şi fâneţe
617.14
ha
Culturi permanente
22.32
ha
Suprafaţa agricolă utilizată
2185.21 ha
Suprafaţa agricolă neutilizată
182.57
ha
Suprafaţa totală a exploataţiilor agricole
Număr unităţi de
recenzare
Bovine
Ovine
Caprine
Porcine
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7473.88

ha

5694
625
1717
2388
366
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Sursa

Păsări
22110
Cabaline
72
Iepuri de casă
125
Familii de albine
291
Recensământul General Agricol 2010 pentru Municipiul Botoşani

În tabelul de mai jos sunt redate aspecte relevante și sintetizate cu privire la activitățile agricole de la
nivelul municipiului Botoșani conform datelor statistice de la nivelul anului 2014:
suprafata agricola - Total
suprafata agricola - Total
suprafata agricola - Agricola
suprafata agricola - Agricola
suprafata agricola - Arabila
suprafata agricola - Arabila
suprafata agricola - Pasuni
suprafata agricola - Pasuni
suprafata agricola - Finete
suprafata agricola - Finete
suprafata agricola - Vii si pepiniere
viticole
suprafata agricola - Vii si pepiniere
viticole
suprafata agricola - Livezi si pepiniere
pomicole
suprafata agricola - Livezi si pepiniere
pomicole
suprafata agricola - Terenuri neagricole
total

Forme de proprietate - Total
Forme de proprietate - Proprietate privata
Forme de proprietate - Total
Forme de proprietate - Proprietate privata
Forme de proprietate - Total
Forme de proprietate - Proprietate privata
Forme de proprietate - Total
Forme de proprietate - Proprietate privata
Forme de proprietate - Total
Forme de proprietate - Proprietate privata
Forme de proprietate - Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

4136.00
3102.00
2701.00
2544.00
1914.00
1872.00
573.00
468.00
148.00
142.00
21.00

Forme de proprietate - Proprietate privata

ha

21.00

Forme de proprietate - Total

ha

45.00

Forme de proprietate - Proprietate privata

ha

41.00

Forme de proprietate - Total

ha

1435.00

suprafata agricola - Terenuri neagricole
total
suprafata agricola - Paduri si alta
vegetatie forestiera
suprafata agricola - Paduri si
alta vegetatie forestiera
suprafata agricola - Ocupata
cu ape, balti
suprafata agricola - Ocupata
cu ape, balti
suprafata agricola - Ocupata
cu constructii
suprafata agricola - Ocupata
cu constructii

Forme de proprietate - Proprietate privata

ha

558.00

Forme de proprietate - Total

ha

287.00

Forme de proprietate - Proprietate privata

ha

53.00

Forme de proprietate - Total

ha

27.00

Forme de proprietate - Proprietate privata

ha

16.00

Forme de proprietate - Total

ha

743.00

Forme de proprietate - Proprietate privata

ha

390.00
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suprafata agricola - Cai de
comunicatii si cai ferate
suprafata agricola - Terenuri
degradate si neproductive
suprafata agricola - Terenuri
degradate si neproductive
Sursa

Forme de proprietate - Total

ha

279.00

Forme de proprietate - Total

ha

99.00

Forme de proprietate - Proprietate privata

ha

99.00

Direcţia Judeţeanǎ de Statisticǎ Botoşani 2014

06. Structura urbanistică a localităţilor
6.1. Gospodăriile
Gospodăria reprezintă unitatea formată dintr-o locuință şi familia care trăiește 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 gospodărie a
populaţiei
populaţiei
populaţiei
Total
148032
100 396838
100 2,68
Judeţ
Municipii 59268
40 156728
39,5 2,64
şi oraşe
Comune 88764
60 240110
60,5 2,71
Sursa

Direcţia Judeţeanǎ de Statisticǎ Botoşani 2014

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).
 Numărul de gospodării stabilit la nivelul municipiului Botoşani
Din totalul populaţiei stabile a municipiului Botoşani, 1137661 de persoane se regăsesc în
41967 gospodării adică un procent de 26,07% din totalul gospodăriilor stabilit la nivel de judeţ.
Mărimea medie a unei gospodării în municipiul Botoşani este de 2,71 persoane/gospodărie
(267 persoane la 100 de gospodării).
 Clădiri-Locuinţe
1

Populaţia a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia
externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există
o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei rezidente a României.
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La recensământul din octombrie 2011 a fost înregistrat un număr de 125, mii clădiri2 în care
se aflau 169,8 mii locuinţe convenţionale3. Acestea totalizau un număr de 429,4 mii camere 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
Total
Municipii şi oraşe
Comune
Numărul locuinţelor convenţionale
169837
66114
103723
Numărul camerelor de locuit
429429
162165
267264
2)
Suprafaţa camerelor de locuit (mii m
7035,5
2947,0
4088,5
Numărul mediu de camere pe o locuinţă 2,5
2,5
2,6
Suprafaţa medie a
Locuinţă
41,4
44,6
39,4
camerelor de locuit (m.p) Camera de locuit 16,4
18,2
15,3
pe o:
Sursa
Direcţia Judeţeanǎ de Statisticǎ Botoşani 2014
 Numărul de clădiri la nivelul municipiului Botoşani
Numărul clădirilor, locuinţelor în municipiul Botoşani
Număr clădiri
Număr locuinţe

Total

Din care:
clădiri în care
se află
locuinţe4

Total

Suprafaţa
camerelor de
locuit(m2)

Din care locuinţe

1886757
proprietate
majoritară
privat
6723
6569
41967
1361
40606
Sursa
Direcţia Judeţeanǎ de Statisticǎ Botoşani 2014
Astfel, putem conchide că la nivelul municipiului Botoşani a fost înregistrat un număr total de
6723 de clădiri, în care se aflau 41967 locuinţe convenţionale, adică un procent de (26,07) din totalul
locuinţelor convenţionale înregistrate la nivel de judeţ.
proprietate
majoritară de stat

2

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.
4
Exclusiv clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se aflau locuinţe convenţionale
3
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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.
07. Populaţia şi caracteristici demografice5
Populaţia municipiului a crescut de la 32.355 locuitori în 1930, la 100.890 locuitori (fără
comunele suburbane Curteşti, Răchiţi, Stâncești)6 în anul 2012. Populaţia urbană reprezenta la acea
vreme 28,8%, iar cea rurală 71,2%. Nucleul central al oraşului a polarizat întreaga desfăşurare teritorial
urbană.
Ritmul de creştere al populaţiei din mediul urban a fost deosebit de alert, dublarea populaţiei într-un
interval de numai 47 de ani datorându-se în special sporului natural cât şi procesului de industrializare,
care a atras spre oraş, populaţia din localităţile rurale ale judeţului. Ca veche aşezare urbană a
Moldovei, municipiul Botoşani avea închegată o zonă centrală ce cuprindea clădiri cu o arhitectură
neoclasică, numeroase clădiri izolate cu elemente de arhitectură tradiţională, înconjurate de valoroase
spaţii verzi ce se încadrau în noile ansambluri de locuinţe şi intră acum în circuitul turistic .
În anul 2002, populaţia municipiului Botoşani ajunsese la 115.069 persoane, din care 59.315 femei
(51,6%) şi 55.755 bărbaţi (48,4%).
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.
Coform datelor aceluiași recensamant minorităţile etnice din municipiul Botoșani reprezintă un procent
de 1,9% din totalul populaţiei stabile. Astfel 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%).
În anul 2014 indicatorii populaționali ai municipiului Botoșani, conform informațiilor preluate și
prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică arată astfel:
Populația stabilă - total, la 1 iulie
113766
Populația stabilă - femei, la 1iulie
59689
Nascuți vii
1059
5

Populaţia a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia
externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există
o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei rezidente a României.
Datele prezentate au caracter provizoriu, urmând ca numărul populaţiei rezidente să fie recalculat după
finalizarea rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - Direcţia Judeţeanǎ de
Statisticǎ Botoşani
6
Potrivit rezultatelor înregistrate la Recensământului Populaţei şi Locuinţelor din 20 octombrie 2011
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Nascuți morți
Decedați - total
Decedați sub un an
Căsătorii
Divorțuri
Stabiliri cu domiciliul(inclusiv migrația externă)

3
809
6
696
217
1204 (la nivelul anului
2013)
Plecări cu domiciliul(inclusiv migrația externă)
2365 (la nivelul anului
2013)
Emigranți
73 (la nivelul anului 2010)
Imigranți
24 (la nivelul anului 2010)
Față de indicatorii poulaționali din anul 2002 scăderea numărului de locuitori din municipiul
Botoşani se înscrie în trendul descendent manifestat la nivelul întregii ţări, datorită sporului natural
negativ şi emigrărilor. O altă explicație este pusă pe seama migraţiei forţei de muncă către alte zone din
ţară (în special a tinerilor) sau de migraţiile în străinătate. O altă cauză ar fi restructurarea zonei
industriale din municipiu (disponibilizări de personal) fapt ce a determinat migrația unui important
segment din populația municipiului Botoșani (populația aptă de muncă) spre mediul rural.
08. Economia
8.1. Date generale
La sfârşitul anului 2013, un număr total de 8273 șomeri erau înscrisi în evidenţele AJOFM
Botoşani, din care 3187 femei. Din cele 8273 persoane înregistrate, 3209 persoane sunt şomeri
indemnizaţi, iar 5064 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 anul 2012, respectiv de 1306 persoane.
Populaţia activă
Categoria demografică dinamică, cuprinde populaţia aptă de muncă care desfăşoară o activitate
productivă sau care doreşte să fie angajat într-o asemenea activitate7.
Structura populaţiei active a avut întotdeauna un caracter fluctuant, fiind condiţionat de mutaţiile cu
caracter economic şi social, care au avut loc în perioada contemporană, printre acestea aflându-se:
ritmul industrializării, politica economică, dezvoltarea continuă a serviciilor etc.8.
În perioada socialistă, populaţia activă la nivelul municipiului Botoşani a cunoscut o evoluţie continuă
pe fondul dezvoltării industriale şi implicit al înfiinţării unor noi locuri de muncă. Astfel, la
recensământul din 1956 ponderea populaţiei active era de 41,4% din totalul populaţiei, în 1966 de
45,1%, iar în 1977 de 47,7%.

7
8

I. Blaga (1979) – Populaţia activă a României, Editura Politica, Bucureşti
I. Muntele (1998)- op. citată
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Impactul puternic după 1989 al schimbării sistemului politic şi economic, criza care a afectat
nu numai economia municipiului Botoşani, ci şi a întregii ţări, s-a reflectat asupra ponderii populaţiei
active care a cunoscut modificări sociale importante. Recensământul din anul 1992 a înregistrat totuşi o
uşoară creştere a populaţiei active, reprezentând 50,8%, din cauza faptului că în primii ani după
revoluţie (1991-1992), perioada de tranziţie spre economia de piaţă abia începuse, iar procesul de
restructurare şi privatizare nu luase proporţii însemnate. Anul 2006 a reflectat însă, foarte bine, această
criză economică, populaţia activă a oraşului scăzând la 29,3% din totalul populaţiei oraşului. Acestă
tendință continuă pînă în anul 2013 când se înregistrăză o ușoară creștere a procentelor populației
active.
Populaţia
Populaţia
Populaţia
Sectorul
Sectorul
Sectorul
totală%
activă%
inactivă%
primar%
secundar% terţiar%
1956
29529
41,5
58,5
17,7
39,7
42,6
1966
35220
49,9
50,1
7,8
47,9
44,3
1977
63207
47,5
52,5
9,8
53,8
36,4
1989
119563
52,9
47,1
4
67,3
28,8
1990
123857
59,3
40,7
3,5
59
37,5
1992
126423
50,8
49,2
1,7
68
30,3
2002
115069
35,9
64,1
0,4
55.3
44,3
2004
116149
31,4
68,6
0,1
51
48,9
2006
116286
30,6
69,4
0,3
47,8
51,9
2009
114506
30,59
69,41
0,3
46,01
53,96
2010
114799
26,5
73,5
0,4
45,7
53,9
2013
114325
27,68
72,32
0,5
43,3
56,2
Evoluţia structurii economice şi profesionale a populaţiei în perioada 1956-2013
(Sursa: Direcţia Judeţeană de
Statistică)
Anul

În anul 2014 indicatorii sintetici ce caracterizează dinamica forței de muncă în municipiul Botoșani,
conform informațiilor preluate și prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică, arată astfel:
Salariați - total – număr mediu
31523
Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului - total
1888
Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului - femei
799
Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului - bărbați
1089
8.2. Agenţi Economici
În municipiul Botoşani își 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
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Tribunalul Botoşani s-au înregistrat un număr de 1671 înmatriculări (faţă
care:
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

de 1642 în anul 2010) din
2013
337
4
4
321

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 numărându-se 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.
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
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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
Clasificarea
4 stele
3 stele
2 stele
TOTAL
Nr. structurilor de Total
Capacita Total Capacita Total
Capacita Camere Locuri
primire turistică camere te locuri camere te locuri camere te locuri
1

Hotel Rapsodia 150
****
2
Hotel Tex-Club 17
****
3
Hotel Europa
20
****
4
Hotel Maria
***
5
Hotel Belvedere
***
6
Hotel Premier
***
9
Pensiunea
Bianca
**
7
Hotel Rares
**
8
Hotel Tineret
**
TOTAL LOCURI CAZARE:

300
34
187

38
56

102

40

80

40

80

14

36

37

49

15

52

372

150

218

52
389

110
700

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%.
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Spre comparație, în tabelul de mai jos expunem dinamica turismului în anii 2012 - 2014 în municipiul
Botoșani care, conform informațiilor preluate și prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică, arată
astfel:

Unitati de cazare - (total)
Hoteluri
Hosteluri
Pensiuni turistice urbane
Pensiuni agroturistice
Locuri in unitati de cazare - (total)
Locuri in hoteluri
Locuri in hosteluri
Locuri in pensiuni turistice urbane
Locuri in pensiuni agroturistice
Total - locuri-zile
Hoteluri - locuri-zile
Hosteluri - locuri-zile
Pensiuni turistice urbane - locurizile
Pensiuni agroturistice - locuri-zile
Sosiri - total
Sosiri in hoteluri
Sosiri in hosteluri
Sosiri in pensiuni turistice urbane
Sosiri in pensiuni agroturistice
Innoptari - total
Innoptari in hoteluri
Innoptari in hosteluri
Innoptari in pensiuni turistice
urbane
Innoptari in pensiuni agroturistice

2014
11
8
1
2
1
846
687
52
87
20
303745
249173
18980
31352

2013
12
8
1
2
1
846
687
52
87
20
304863
248645
19032
29866

2012
12
8
1
2
1
740
607
52
61
20
280512
232595
18980
24657

4240
28305
22427
2131
3017
730
51829
42781
3780
4118

7320
28865
22009
2275
3497
1084
52034
42153
3187
5052

4280
28968
21081
2174
5331
382
51173
38916
5164
6351

1150

1642

742

Ca si concluzie putem spune că, în anul 2014 turismul în municipiul Botoșani a avut o ușoară tendință
de scădere față de anul 2012.
09. Echipamente socio-culturale
9.1. Unităţi de învăţământ
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Denumirea unităţii de învăţământ

Municipiu Tipul unităţii Nr.elevi an
şcolar 2012-2013
BT
Gradinita
265
BT
Gradinita
290
BT
Gradinita
170
BT
Gradinita
230
BT
Scoala I-VIII 386
BT
Scoala I-VIII 1008
BT
Scoala I-VIII 1116
BT
Scoala I-VIII 901
BT
Scoala I-VIII 1062
BT
Scoala I-VIII 715
BT
Scoala I-VIII 653
BT
Scoala I-VIII 516
BT
Scoala I-VIII 725
BT
Scoala I-VIII 667
BT
Scoala I-VIII 656
BT
Scoala I-VIII 878
BT
Liceu
1602
BT
Liceu
364
BT
Liceu
555
BT
Liceu
645
BT
Liceu
916
BT
Liceu
630
BT
Liceu
879
BT
Liceu
788
BT
Liceu
387

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
Şcoala Gimnazială Sfântul Nicolae Botoşani
Şcoala Gimnazială nr. 7 Botoşani
Şcoala Gimnazială Elena Rareş Botoşani
Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani
Şcoala Gimnazială nr. 11 Botoşani
Şcoala Gimnazială Ion Creangă Botoşani
Şcoala Gimnazială nr. 12 Botoşani
Şcoala Gimnazială nr. 2 Botoşani
Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Botoşani
Şcoala Gimnazială Sfânta Maria Botoşani
Şcoala Gimnazială nr. 17 Botoşani
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
BT
Colegiu
Colegiul Economic Octav Onicescu Botoşani
BT
Colegiu
Colegiul Naţional Mihai Eminescu Botoşani
BT
Colegiu
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoşani
BT
Colegiu
Sursa
Direcţia Judeţeanǎ de Statisticǎ Botoşani 2013

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
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de stat cu finanţare din bugetul local, a fost în anul şcolar 2011-2012 de 22.442, iar în anul şcolar 20122013 de 22.407.
Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani
Realizând o comparație între datele statistice din anii 2012 – 2013 ai indicatorilor sintetici ce
caracterizează învățământul din municipiul Botoșani (din tabelul de mai jos), putem conchide că:
- populația școlară înregistrează o ușoară creștere;
- copii preferă învățământul liceal în detrimentul învățământului profesional;
- scade numărul personalului didactic.
2014
2013
2012
Unități de învățământ – total
37
36
37
Grădinițe de copii
7
6
8
Școli din învățământul primar și gimnazial
13
13
13
Licee
16
16
15
Școli de artă și meserii
Școli postliceale
1
1
1
Copii înscriși în grădinițe
3238
3103
3736
Elevi înscriși - total
23220 20108
19945
Elevi înscriși în învățământul primar si gimnazial
9637
9766
8949
Elevi înscriși în învățământul primar
5116
5145
4336
Elevi înscriși în învățământul gimnazial
4392
4621
4613
Elevi înscriși în învățământul liceal
9190
9368
10250
Elevi înscriși în învățământul profesional
212
174
188
Elevi înscriși în învățământul postliceal
841
800
558
Studenți înscriși
102
192
269
Studenți înscriși - proprietate publică
102
192
269
Absolvenți - total
3719
Absolvenți învățământ gimnazial
1113
Absolvenți învățământ liceal
2282
Absolvenți învățământ profesional
125
Absolvenți învățământ postliceal
126
Absolvenți învățământ superior
73
Absolvenți învățământ superior - proprietate publică
73
Personal didactic - total
1524
1518
1606
Personal didactic în învățământ preșcolar
220
204
225
Personal didactic în învățământ primar și gimnazial
588
622
627
Personal didactic în învățământ primar
231
258
243
Personal didactic în învățământ gimnazial
291
364
384
Personal didactic în învățământ liceal
699
678
729
Personal didactic în învățământ postliceal
17
14
24
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Săli de clasă și cabinete școlare
695
695
697
Laboratoare școlare
107
105
105
Ateliere școlare
38
41
41
Săli de gimnastică - total
25
25
22
Conform informațiilor preluate și prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică
9.2. Sănătate
Furnizorii de servicii medicale din municipiul Botoşani, în anul 2013
Nr. Denumire
Spitalul de Recuperare Sf.
Spitalul de Pneumoftiziologie
Crt.
Gheorghe Botoşani
Botoşani
1.
Indicatori de eficienţă
2012
2011
2012
2011
Utilizarea paturilor
274,08
271,64
294,23
272,11
Durata medie de
11,65
11,18
18,41
19,26
spitalizare
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
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Medicină de întreprindere
Medicină internă
Medicina muncii
Neurologie
Obstetrică-ginecologie
Oftalmologie
ORL
Ortopedie şi traumatologie
Pediatrie
Penumologie
Psihiatrie pediatrică
Radiologie
Recuperare medicina fizică şi balneologie

1
3
1
2
8
1
4
1
3
1
1
1
2

9.Medici de familie în municipiul Botoşani: 58
10.Cabinete stomatologice în municipiul Botoşani: 76
11.Medici stomatologi în municipiul Botoşani: 87
12.Farmacii în municipiul Botoşani: 44
Sursa: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani
9.3. Cultură, sport, recreere
Cultură





Teatre şi instituţii muzicale - 3;
Cinematografe - 2;
Muzee - 4;
Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” - 1


9.4. Altele
 Tribunale 1;
 Judecătorii 1;
 Bănci comerciale 16;

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

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014

Apă populaţie (mii m.c.)

3.354

3.475

3.294

3.496

3.389 4968 3016

Apă persoane juridice (mii m.c.)

2.277

1.913

1.731

1.561

1.578 1578 1425

Numărul populatiei branșate

109.560

106.650 93.750 79.980 40.356 3390 3317

Număr persoane juridice deservite

1.990

1.720

Lungimea reţelei de distribuţie
(Km)

232

Procent acoperit (%)

98 %

Reţea ce trebuie modernizată (Km)

52

Staţii de tratare în curs de
modernizare

---

232

1.480

1.468

235

242

1.511 1.507 1468
235

286,2 290.10

10.2. Canalizare menajeră
Caracteristici sintetice ale reţelei de canalizare în Municipiul Botoşani:
Lungimea totala a rețelei de canalizare - 307 Km , din care :
o 173 Km necesită reabilitare (din punct de vedere al duratei de viață depășite și al
frecvenței intervențiilor pentru remedieri defecțiuni)
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
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-

Stația de tratare a apei Cătămărăști – reabilitată, iar apa potabilă furnizată se încadrează 100% în
parametri;
- Stația de epurare a apei uzate Răchiți - reabilitată, iar apa potabilă evacuată se încadrează 100% în
parametri;
Sursa: SC Nova Apa Serv
10.3. Alimentare cu energie electrică
SPECIFICAŢIE

Situaţia existentă

Rețele de M.T.
- tensiune 20 kV
- lungime totală (Km)
- lungime totală LEA 20 kV (Km)
- lungime totală LES 20 kV (Km), din care:
- număr total distribuitoare (semidistribuitoare)
- energie electrică vehiculată anual prin reţele de M.T. (MWh)
- număr total P . T .
- putere totală instalată în P . T .
Rețele de joasă tensiune
- configuraţie
- lungime totală (Km)
Vânzările de energie electrică
Consumatori casnici
40.940 MWh

Mici
consumatori
36.036 MWh

260,16
44,5
215,66
44
147527
229
157,04 MVA
buclată- cu funct. Radială
960,77 din care
212,92 km – iluminat
Mari consumatori
industriali
69.003 MWh

TOTAL
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 2013 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;
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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;
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, 2013
Denumire deşeu
Cantitate ( tone)
A.Deşeuri menajere şi asimilabile - total din care:
33.824,148
1.deşeuri menajere de la populaţie colectate în amestec
23.383,985
2.deşeuri asimilabile menajer de la operatori economici,
7.010,760
instituţii publice colectate in amestec
3.deşeuri menajere şi asimilabile colectate separat
3.429,403
(populaţie, instituţii publice şi operatori economici), total
din care:
3.1.hârtie/ carton
73,447
3.2. plastic/ PET
13,696
3.3. sticlă
1,736
3.4. metale
0,000
3.5. DEEE(deşeuri de echipamente electrice şi
16,044
electronice)
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3.6. Tonere/cartuş imprimantă
3.7. Biodeşeu total :
3.7.1. case (gospodării individuale)
3.7.2. cimitire
B.Deşeuri din servicii municipale-total din care:
1.Deşeuri stradale total ,din care:
1.1. Inert – valorificat din sortare/resortare
1.2. Biodeşeu - valorificat din sortare/resortare (categoria
parcuri şi spaţii verzi)
1.3. În amestec în vederea eliminării pe SST
2.Deşeuri din pieţele agroalimentare total ,din care:
2.1. Biodeşeu - valorificat din sortare/resortare
2.2. În amestec în vederea eliminării pe SST
3.Deşeuri din parcuri şi spaţii verzi inclusiv din cimitire
total, din care:
3.1. Biodeşeu - valorificat din sortare/resortare
3.2. Inert în vederea eliminării pe SST
C.Deşeuri din construcţii şi demolări populaţievalorificat inert din sortare/resortare
TOTAL Deşeuri municipale colectate
D.Deşeuri industriale colectate şi stocate temporar SST
în vederea valorificării/eliminării total, din care:
1.Textile în SST în vederea eliminării
2.Resturi de fontă - valorificat inert din sortare/resortare
3.Deşeuri din construcţii şi demolări- valorificat inert din
sortare/resortare
E.Sticlă stocată în SST în vederea eliminării
TOTAL Deşeuri municipale colectate şi stocate în SST
în vederea eliminării
Deşeuri valorificate prin URBAN SERV S.Adin sortare
/resortare total ,din care:
- valorificat intern inert din sortare/resortare

0,385
3.324,095
3.323,655
0,440
6.893,440
4.629,720
2.704,544
906,878

valorificat intern biodeşeu din sortare/resortare –
platforma de compost
- valorificat extern prin contracte încheiate/protocol cu
operatori economici autorizaţi total ,din care:
- valorificat extern deşeuri reciclabile colectare
separat
- valorificat extern deşeuri reciclabile din

6.167,826

-
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1.018,298
1.691,180
1.374,112
317,068
572,540
563,180
9,360
595,260
41.312,848
2.415,480
128,160
54,000
2.233,320
1,706
34.589,962
12.236,821
5.587,124

481,871
109,766
372,105
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sortare SST
Populaţia deservită cu servicii de colectare/eliminare
deşeuri din municipiul Botoşani (locuitori)

113.107,00
(conform cu
informarea dată de
INS-DJS 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
La 16 iulie 2012, conform calendarului de închidere negociat cu UE, Depozitul de deşeuri neconform
Botoşani a sistat activitatea de eliminare prin depozitare a deşeurilor. Începând cu 1 noiembrie 2012,
pentru o perioadă de 1 an, operatorul de salubrizare din municipiul Botoşani a primit autorizaţie de
mediu pentru stocarea temporară în vederea eliminării deşeurilor municipale pentru un amplasament
special amenajat, cu suprafaţa de 2,575 ha.
11. Edificii culturale şi de cult
11.1. 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 așezării 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;
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 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".
11.2. 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;
 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 sfârșitul 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 sfârșitul sec.
XIX. Aici s-au născut marele biolog Grigore Antipa şi fratele său, naturalistul Nicolae Leon;
 Clădirea Primăriei - Botoşani, edificiu construit la sfârșitul 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.
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12. STAREA MEDIULUI ŞI BIODIVERSITATE
12.1. 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, 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
Concursul “Şcoala mea protejează mediul” - ediţia a VII a
În perioada martie – mai 2014 s-a desfăşurat a VII-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 2013, marele premiu al concursului a fost
câştigat de Şcoala Gimnazială nr.6 Botoşani si Liceul Grigore Antipa.
Săptămâna Mobilităţii Europene
Pentru marcarea celei de a 14-a ediţii a Săptămânii Mobilităţii Europene desfăşurată în perioada 1622 septembrie 2014, 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.
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.
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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

An

Indice general de calitatea aerului zilnic
2
1
3
FOARTE
EXCELENT
BUN
BUN

2013

37 zile

200 zile

98 zile

4
MEDIU

5
RĂU

6
FOARTE
RĂU

Lipsă indice
general*

2 zile

-

-

29 zile

*Obs.: nu a putut fi calculat indicele general deoarece nu au fost disponibili cel puţin 3 indici specifici
corespunzători poluanţilor monitorizaţi. De asemenea în perioada 2014 stația nu a funcționat corect .
Din datele prezentate se observă că indicele general de calitate a aerului a avut o evoluţie între
calificativele „excelent” şi „bun” (1-3) în peste 97% 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).
În anul 2013 s-au înregistrat 21 depăşiri ale valorii limite zilnice (50 µg/m3) la indicatorul PM10
gravimetric.
b) Calitatea precipitaţiilor
În anul 2013 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 sau înregistrat precipitaţii cu caracter acid.

-

c) Calitatea solului
În anul 2013 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
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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 2013 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 avea obligația 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 Botoșani se află în etapa de așteptare a deciziei CNSC cu privire la a III a
contestație ce are ca obiect atribuirea documentației cu privire la achiziția serviciilor de realizare a
hărții de zgomot.
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 2014, 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 nu
funcționează
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12.2. 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

Denumire

Localizare

Administrator

B-dul Mihai Eminescu

Primăria Botoşani

2
3

Parcul “Mihai
Eminescu”
Parcul Policlinicii
Parcul Central

Spitalul Judeţean
Primăria Botoşani

4

Casa Sofian

Strada Marchian
Centrul Civic (strada Cuza VodăPiaţa Revoluţiei-Biblioteca
Centrală)
Strada I.C.Brătianu

5
6
7
8
9

Parcul Tineretului
Parcul Curcubeului
Parcul Rediu
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)

3

Quercus robur (Stejar)

4

Quercus robur (Stejar)

LOCALIZARE

NR EX VIRSTA CUSTODE

Intersecţie B-dul
M.Eminescu
cu DN Suceava
Internatul Liceului AT
Laurian
Strada Calea Naţională,
zona Piaţa Centrală
Parcul Policlinicii

1

secular Primăria mun. BT

1

secular Liceul AT Laurian

1

secular Primăria mun. BT

1

secular Administraţia
Spitalului
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5

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

2

6

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

7
8

Taxus baccata (tisă)
Taxus baccata (tisă)

20
3

9
10
11
12
13
14
15

Taxus baccata (tisă)
Taxus baccata (tisă)
Quercus robur (Stejar)
Quercus robur (Stejar)
Populus nigra (plop negru)
Populus alba (plop alb)
Paulownia
tomentosa(Paulownia)
Magnolia liliiflora
(magnolie)
Ginkgo biloba
(arborele pagodelor)
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

Casa Sofian
Şcoala nr 4 str Stefan
Luchian
Sediul PSD
Str Dragoş Vodă nr 13
Str. Cuza Voda
Parcul M.Eminescu
Parcul M.Eminescu
Parcul M.Eminescu
Str. Unirii
Piaţa Revoluţiei

4

Primaria mun. BT

Strada Mihail
1
Kogălniceanu nr.14, sc. C
Palatul copiilor
1

Primăria mun. BT

Palatul copiilor
Octav Onicescu
Octav Onicescu
Octav Onicescu

1
1
1
3

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

Octav Onicescu

1

Primăria mun. BT

Str. Puşkin nr 9

1

Parcul Primăriei

1

d-na Arapu
Mihaela
Primăria mun. BT

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

20

2
13
1
1
1
1
1

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.
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
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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
Primăria municipiului Botoşani a participat 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.
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;
 participare la Simpozionul „Noi și Natura”, organizat de Grupul Şcolar “Petru Rareş;
 participare la Simpozionul internațional „Euroregiunea Prutul de Sus”, organizat de Liceul
Teoretic „Nicolaie Iorga” . Proiectul este realizat anual, cu sprijinul financiar al Primăriei
Municipiului Botoşani şi al Consiliului Local Botoşani;
 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.
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II. ACTIVITĂȚI RELEVANTE
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BUGETUL MUNICIPIULUI
Veniturile proprii ale bugetului local încasate în anul 2014 au fost cu 6,4% mai mari decât cele
încasate în anul 2013 (86.571,2 mii lei venituri proprii încasate în anul 2014, faţă de 81.337,1 mii lei
venituri proprii încasate în anul 2013).
În structură, veniturilor proprii încasate au avut următoarea evoluţie în anul 2014 faţă de anul
2013:
- veniturile din impozite şi taxe locale - secțiunea funcționare au înregistrat o scădere de 0,35%;
- veniturile din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit au crescut cu 4,4%;
- veniturile din capital - secțiunea dezvoltare au înregistrat o scădere de 66,2%, ca urmare a
înregistrării în anul anterior a unor influenţe pozitive aleatorii.
Veniturile fiscale realizate în anul 2014 au înregistrat o creştere de 12,6% faţă de anul 2013 cu
menţiunea că, dintre sursele care se constituie ca fiind barometrul dezvoltării economice din perioada
analizată (impozitele și taxele încasate de la agenții economici, impozitul pe transferul proprietăților
imobiliare, taxele pentru eliberarea de certificate și autorizații), creșteri s-au înregistrat numai la
veniturile din taxe şi tarife pentru eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor de funcţionare, respectiv
încasările din anul 2014 au fost mai mari cu 11,5% față de anul precedent.
Cele mai importante creşteri ale încasărilor la veniturile fiscale s-au înregistrat în anul 2014 la
următoarele surse: impozitul pe clădiri persoane fizice cu o creştere de 3,3%, impozitul pe teren
persoane fizice cu o creştere de 11,3%, impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice
cu o creştere de 11,1%, impozitul pe terenurile din extravilan cu o creștere de 8,7%, impozitul pe
spectacole cu o creștere de 45,2% .
În anul 2014, comparativ cu anul 2013, au crescut cu 5,1% şi încasările din veniturile nefiscale,
la care cele mai importante creșteri s-au înregistrat la următoarele surse: venituri din taxe speciale (taxa
de salubrizare) cu o creștere de 13,4% și veniturile din amenzi cu o creștere de 6,3%.
Este de menţionat că în anul 2014 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 2,8%, iar veniturile din vânzarea unor bunuri aparținând
domeniului privat au crescut cu 25,7%.
Pe această linie, în anul 2014, 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 2014, potrivit aprobării Consiliului Local, bonificaţii de 10 % la un număr de 20.063
contribuabili persoane fizice, valoarea bonificaţiilor acordate fiind de 505,3 mii lei, în creştere cu 11,25
% 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 presa scrisă și cea electronică, la toate termenele de plată.
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Bugetul local al municipiului Botoşani pe anul 2014 s-a realizat la partea de venituri în sumă
de 218.948,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 220.965,06 mii lei.
Veniturile încasate la bugetul local în anul 2014 sunt formate din veniturile din impozite şi taxe
locale, taxe speciale, donaţii şi sponsorizări şi venituri din capital în sumă de 39.529,58 mii lei, cote şi
sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de 43.208,59 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată în sumă de 98.959,08 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 15.751,01 mii lei,
subvenţii primite de la alte administraţii în sumă de 1.168,23 mii lei şi sumele FEN postaderare în
contul plăților efectuate și prefinanțări, în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă în sumă de
20.331,51 mii lei.
Comparativ cu anul 2013 veniturile totale ale bugetului local au scăzut în anul 2014 cu 11,57%.
Încasări realizate
- mii lei 2013
2014

247.583,74
218.948,00

Cheltuielile bugetului local au fost realizate în anul 2014 în sumă de 220.965,06 mii lei,
repartizate pe capitole de cheltuieli astfel:
Nr.
Crt.
1
2
3

Capitol bugetar
Autorităţi publice şi acţiuni externe
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

4
5
6
7
8

Ordine publică şi siguranţă naţională

9
10
11
12

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Protecţia mediului
Combustibil şi energie
Transporturi
Total
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Plăţi efectuate
2014 (mii lei)
9.149,62
3.029,83
4.404,50
3.112,17
97.213,40
1.387,57
27.192,73
9.612,72
9.046,70
14.094,50
17.469,64
25.251,68
220.965,06
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În total cheltuieli efectuate în anul 2014: cheltuielile cu energia termică şi investiţiile în
sistemul de termoficare deţin o pondere de 7,90% (17.469,64 mii lei), cheltuielile cu învăţământul dețin
o pondere de 43,99% (97.213,40 mii lei), dezvoltarea serviciilor publice şi locuinţe cu o pondere de
4,09% (9.046,70 mii lei), transporturile cu o pondere de 11,42% (25.251,68 mii lei), salubritate,
canalizare, colectarea deşeurilor cu o pondere de 6,37% (14.094,50 mii lei), cultură, recreere şi religie
cu o pondere de 12,30% (27.192,73 mii lei), autorităţi publice 4,14% (9.149,62 mii lei), asigurări şi
asistenţă socială 4,35% (9.612,72 mii lei), dobânzi şi comisioane 1,99% (4.404,50 mii lei), alte servicii
publice generale 1,37% (3.029,83 mii lei), ordine publică 1,40% (3.112,17 mii lei), sănătate 0,62%
(1.387,57 mii lei).
Comparativ cu anul 2013 cheltuielile în anul 2014, au fost mai mici cu 8,30%.

Plăţi efectuate
- mii lei -

Anul
2013
2014

240.145,92
220.965,06

Pentru realizarea investiţiilor de interes public, s-au utilizat atât resurse ale bugetului local cât
şi fonduri obţinute prin contractarea de finanţări rambursabile.
Pe surse de finanţare, fondurile alocate pentru investiţiile publice în anul 2014, se prezintă astfel:

Sursa de finanţare
-

bugetul local
împrumut bancar
TOTAL
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2014
- mii lei36.075,46
505,99
36.581,45
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DEZVOLTARE LOCALĂ
INVESTIȚII
Programul investitional al Municipiului Botosani a fost structurat dupa modul de finantare a
obiectivelor, si anume:

1. Obiectivele de investitii cu finantare din fonduri nerambursabile externe (la care
Municipiul Botosani are numai o cota parte de finantare) sunt urmatoarele:


Reabilitare şi modernizare Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani



Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani



Reabilitare termica în vederea creşterii eficienţei energetice a blocurilor de
locuinţe



Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere în domeniul
agricol



Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botoşani
pentu perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creşterii
eficienţei energetice



Promovarea potenţialului turistic şi creearea infrastructurii necesare

2. Obiectivele de investitii cu finantare din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat (la
care Municipiul Botosani are numai o cota parte de finantare) sunt urmatoarele:


Reabilitarea şi modernizarea punctelor termice şi a reţelelor secundare în
ansamblurile de locuinţe Bucovina, Eminescu 2, Griviţa 6, Teilor 1, Grivita 5,
Castel, Savenilor, Pacea 2, O Bancila 3, Pacea 3.



Racord agent termic primar consumator Parc Regional de Agrement Turistic și
Sportiv Cornişa



Achiziţionare și montare cazan abur saturat



Reabilitarea Parcului Curcubeului în municipiul Botoşani
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Reabilitarea, modernizarea și extinderea gradinii publice Mihai Eminescu

3. Obiective de investiţii finanţate din bugetul local:
 În domeniul învăţământ


Reabilitare sarpanta Corp A - Colegiul National “Mihai Eminescu”



Finalizare extindere Colegiul National "AT Laurian"



Reabilitare instalatie electrica Scoala gimnazială nr. 13



Reabilitare sarpanta Scoala gimnazială nr. 17



Reabilitare instalatie electrica Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga"



Racord termic Liceul de Arta "Stefan Luchian"



Amenajare baza sportiva teren fotbal cu suprafata sintetica si imprejmuire
baza sportiva la Liceul cu Program Sportiv Botosani



Reabilitare sarpanta şi săli de clasă Şcoala Gimnaziala nr. 11 corp B



Execuţie termosistem Grădiniţa nr. 23



Reabilitare tâmplărie exterioară Grădiniţa nr. 6



Reabilitare pardoseală Sală sport Şcoala gimnaziala nr. 13



Reabilitare tâmplărie exterioară Liceul tehnologic Petru Rareş



Reabilitare sarpanta Gradinita nr. 21

 În domeniul cultură, recreere, religie



Amenajare zona de recreere tineri (teren de joacă copii, sport în aer liber),
spaţiu dedicat proprietarilor animalelor de companie.

 În domeniul locuinţe şi servicii


Executie utilitati (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă-canal,
iluminat public, străzi, sistematizare verticală) Cartier Cismea etapa a III-a
Botosani - Locuinte ANL.



Extindere retea supraveghere video.
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Amenajare cimitire.

 În domeniul transporturi


Reabilitare si modernizare str. Primăverii



Reabilitare cale de rulare si retea contact tramvai tronson A+B

De asemenea, o serie de obiective de investiţii au fost promovate pentru a fi finanţate de la
bugetul de stat prin Compania Naţională de Investiţii: reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Naţional
“Mihai Eminescu”, de la Liceul teoretic Nicolae Iorga, crearea unei baze sportive la Liceul cu Program
Sportiv. Tot în ideea finanţarii de la bugetul de stat a fost demarat proiectul creării unei spital de boli
paleative.
Având în vedere demararea alocărilor bugetare de fonduri neramburasabile pentru perioada
2014-2020 a fost elaborata Strategia de Dezvoltare Locala pentru 2014-2020, document esenţial în acest
sens.
Un prim proiect destinat a fi finanţat din fonduri nerambursabile este cel de reabilitare a
transportului în comun cu tramvaiul, în acest sens fiind elaborată documentaţia aferentă.
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PROIECTE
FINANȚĂRI EXTERNE
În anul 2014 Municipiul Botoşani a continuat implementarea proiectelor cu finanţare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, având în implementare sau finalizând următoarele proiecte:
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.” - în implementare
Valoarea proiectului este de 45.250.299,95 EU, 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. Modern
Calor.
Obiectivul general al proiectului constă 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 servicii de termoficare la un tarif accesibil, în special pentru populaţia
cu venituri reduse.

Obiective strategice:
Asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu căldură 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.
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2. ”Parcul regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa – Botoşani” - în implementare
Valoare totală: 20.471.647,86 EU
Durata execuţiei lucrărilor 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/modernizarea
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 al 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.
3. “Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani” - finalizat
Valoare totală: 136.483,54 EU
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 zone ale judeţului Botoşani şi nu numai, într-o mai bună informare şi
promovare a arealului vizat, atât prin intermediul site-ului, cât şi prin intermediul TIC. Proiectul

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România
T +4 0231 502 200 F +4 0231 531 595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

50/165

contribuie la valorificarea superioară a resurselor/atracţiilor turistice din oraşul Botoşani şi zonele
asociate, 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 arheologice,
informaţii privind locurile de cazare, restaurante, cafenele, posibilităţi de agrement).

-

1 portal web cu informaţii turistice la nivelul municipiului Botoşani

-

Echipamente hardware şi software (calculatoare, scanner, copiatoare)

-

1 program informatic de operare şi gestionare a informaţiilor turistice

-

Pliante, broşuri, 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.
4. “Restaurare şi consolidare teatrul Mihai Eminescu” Botoşani - în implementare
Valoare totală: 4.903.581,88 EU
Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 5,
domeniul major de intervenţie 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 preţul şi restaurarea si amenajarea spaţiilor interioare precum şi restaurarea şi
amenajarea spaţiilor interioare şi a faţadelor exterioare ale clădirii de patrimoniu în care îşi desfăşoară
activitatea teatrul Mihai Eminescu, respectând standardele in vigoare privind siguranţa şi protecţia
contra incendiilor şi a standardelor privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădirile de
patrimoniu. Au mai fost prevăzute şi reabilitarea instalaţiilor interioare şi dotarea cu echipamente
necesare desfăşurării activităţilor (instalaţii electrice, scenă, instalaţii de sunet şi lumini).
5. “Reabilitare termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 3 blocuri din municipiul
Botoşani” – în implementare
Valoare totală: 768.430,29 EU
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Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1
– Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 –
Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de
locuinţe din Municipiul Botoşani, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin diverse
măsuri de reabilitare termică, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii, creşterea / menţinerea ratei
de ocupare a forţei de muncă, consum redus de energie, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi
dezvoltarea economiei locale.
Obiectivul specific al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei energetice a 3 blocuri de locuinţe
din municipiul Botoşani în vederea obţinerii unei economii anuale de energie de minim 40% pe
parcursul a 12 luni, prin:
-

Lucrări la spaţiile exterioare ale blocului de locuinţe;

-

Lucrări de reparaţii;

-

Lucrări la instalaţia de distribuţie în subsol;

-

Lucrări conexe.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cca 172 familii – proprietari de apartamente din blocurile

de locuinţe incluse în cadrul proiectelor de investiţii care fac obiectul cererii de finanţare, după cum
urmează:
-

Cca. 57 apartamente- blocul de locuinţe nr. 21, sc. A, B, C, str. Împărat Traian

-

Cca 38 apartamente - blocul de locuinţe nr. 14, sc. A, B, str. Tudor Vladimirescu

-

Cca 77 apartamente - blocul de locuinţe nr. 40, sc. A, B, C, D, E, str. Săvenilor

6. “Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere agricole” - în
implementare
Valoarea totală – 2.475.000 EU
Proiectul depus în cadrul Priorităţii nr. 1 a Programului Operaţional Comun România – Ucraina
– Republica Moldova 2007- 2013, are drept obiectiv general încurajarea productivităţii şi a
competitivităţii sectorului agricol în vederea intensificării contactelor dintre partenerii de pe ambele
părţi ale graniţei, în scopul îmbunătăţirii situaţiei economice din aria eligibilă a programului.
Obiectivele specifice sunt: crearea unei reţele transfrontaliere pentru partenerii agricoli din
Republica Moldova, România şi Ucraina; crearea unui Parc Logistic Agro – Industrial în oraşul

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România
T +4 0231 502 200 F +4 0231 531 595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

52/165

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 Agro - Industrial, 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
know-how 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: un parc logistic agroindustrial, 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, un 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 ţări, 60 de mape de prezentare a
celor 3 evenimente de diseminarea rezultatelor.
7. „Reabilitarea termică a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor nr. 42 și
Calea Naţională” - în implementare
Valoare totala a proiectului - 2.194.846,42 lei
Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 –
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 –
Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe.
Obiectivul general al proiectului este promovarea coeziunii sociale, prin cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Botosani, in conformitate cu obiectivele Strategiei
Europa 2020, contribuind astfel la cresterea ratei de ocupare a fortei de munca locala, consum redus de
energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific al proiectului este cresterea eficientei energetice a 3 blocuri de locuinte din
Municipiul Botosani in vederea obtinerii unei economii anuale de energie de minim 40% pe parcursul a
12 luni, prin diverse masuri de reabilitare termica:


lucrari de interventie la spatiile exterioare ale blocului de locuinte;



lucrari de reparatii;
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lucrari conexe.

Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin prezentul proiect, va conduce la
imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei municipiul Botosani, prin:


Imbunatatirea conditiilor de confort interior;



Reducerea consumurilor energetice;



Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera;



Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

rezultand implicit utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cca 88 familii – proprietari de apartamente din blocurile
de locuinţe incluse în cadrul proiectelor de investiţii care fac obiectul cererii de finanţare, după cum
urmează:
-

40 apartamente- blocul de locuinţe nr. 4, sc. A, B, , str. Aleea Arcului

-

30 apartamente - blocul de locuinţe nr. 42, sc. A, B, C str. Săvenilor

-

18 apartamente - blocul de locuinţe nr. 56, sc. A, str. Calea Naţională

8. Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară ȋn judeţele Botoșani, Bistrița
- Năsăud şi Iaşi, proiectul este implementat in parteneriat cu Municipiul Bistriţa Năsăud
şi Asociaţia Iubire şi Încredere, Municipiul Botoşani fiind solicitantul proiectului. - în
implementare
Valoarea totală a proiectului: 863.268,95 lei
Proiect finantat in cadrul Programului PA17/RO13 – „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în
cadrul patrimoniului cultural european” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, program
gestionat de Ministerul Culturii–Unitatea de Management a Proiectului.
Obiectiv general - Promovarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale și consolidarea
dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităților ȋn judeţele Botoșani, Bistriţa Năsăud şi Iaşi.
Obiective specifice
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OS1. Cresterea capacitătii de promovare a diversităţii culturale către publicul larg la nivelul regiunilor
Nord Est si Nord-Vest prin organizarea a 3 festivaluri ȋn oraşele Botoşani, Iaşi şi Bistriţa, şi realizarea
unui film documentar cu privire la cultura și tradiţiile multietnice;
OS2. Consolidarea dialogului intercultural si dezvoltarea capacităţii de colaborare şi extindere a
posibilitatilor de derulare a unor activitati variate in domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi
interregional prin organizarea 12 workshopuri cu specialiștii din cultură și artă din cele regiunile Nord
Est si Nord Vest.
OS3. Creşterea gradului de conștientizare a populației cu privire la diversitatea culturală şi determinarea
unei mai bune înțelegeri a diversității culturale inclusiv a culturii minorităților prin realizarea a 3 studii
sectoriale în cultură și arte în Judeţele Botoșani, Bistrița - Năsăud şi Iaşi şi organizarea unei campanii de
advocacy pentru mediatizarea înțelegerii diversității culturale ȋn țară şi tările SEE.
9. “Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri din Municipiul
Botosani” - în implementare
Proiect accesat prin Programul Operational Regional 2007-2013/ Axa Prioritara 1” Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere” Domeniul major de interventie 1.2. –
Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte
Valoarea totala a proiectului - 2,931,175.60 lei

Obiectivul general al proiectului este promovarea coeziunii sociale, prin cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Botosani, in conformitate cu obiectivele Strategiei
Europa 2020, contribuind astfel la cresterea ratei de ocupare a fortei de munca locala, consum redus de
energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific al proiectului este cresterea eficientei energetic a 2 blocuri de locuinte din
Municipiul Botosani in vederea obtinerii unei economii anuale de energie de minim 40% pe parcursul a
12 luni, prin diverse masuri de reabilitare termica:
-lucrari de intervetie la spatiile exterioare ale blocului de locuinte;
-lucrari de reparatii;
-lucrari conexe.
Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin prezentul proiect, va conduce la
imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei din municipiul Botosani, prin:
-imbunatatirea conditiilor de confort interior;
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-reducerea consumurilor energetic;
- reducerea costurilor de intretinere pt incalzire si apa calda menajera.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cca 118 familii – proprietari de apartamente din blocurile
de locuinţe incluse în cadrul proiectelor de investiţii care fac obiectul cererii de finanţare, după cum
urmează:
-

102 apartamente- blocul de locuinţe nr. 2 din Strada Cuza Vodă

-

16 apartamente – blocul de locuinte nr. 1 din strada Victoriei

In anul 2014 Municipiul Botoşani a avut în implementare un numar de 9 proiecte cu finanţări
externe.
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FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL
În anul 2014, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi non–profit de interes general şi a HCL nr. 266/ 2012 (privind
constituirea comisiei de evaluare a proiectelor de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru activităţi
nonprofit de interes local şi a comisiei de rezolvare a contestaţiilor), au fost selectate pentru finanţare 33
de proiecte din care 21 de proiecte în domeniile cultural, educaţie civică, social şi de protecţia
mediului înconjurător şi 12 proiecte în domeniul sportiv (fotbal, volei, tenis de câmp, arte marţiale, şah,
dans sportiv).
Proiectele au fost selectate şi în baza procedurii privind regimul finanţărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local-anexă la HCL nr.57/ 2010,
urmărindu-se în principal ca acestea să fie de interes public local, să promoveze imaginea municipiului
Botoşani, beneficiarul finanţării să aibă capacitate organizatorică şi funcţională şi să respecte criteriile
specifice de evaluare.
Din cele 33 contracte de finanţare semnate, 1 contract a fost reziliat prin renunţarea
beneficiarului la finanţare, neangajând nici un fel de cheltuieli, astfel ca doar 32 beneficiari au derulat
activităţile conform bugetului aprobat şi au finalizat proiectele.
Conform „Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2014” în cadrul categoriei de
cheltuieli „Cultură, recreere şi religie” a fost repartizată suma de 1.500.000 lei, astfel: 1.200.000 lei
pentru categoria „Servicii recreative şi sportive/Sport” şi 300.000 lei pentru categoria „Alte servicii în
domeniul culturii, recreerii şi religiei”.
La sfârşitul anului 2014 execuţia bugetară pentru categoria de cheltuieli „Cultură, recreere şi
religie”, se prezintă astfel: 1,184,455.08 lei pentru „Servicii recreative şi sportive/Sport” şi 281,482.10
lei pentru „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, diferenţa de 34,062.82 lei reprezintă
economiile realizate de fundaţiile şi asociaţiile ale căror proiecte au fost aprobate, cheltuieli neeligibile
pe care acestea le-au efectuat pe parcursul derulării proiectelor si sume nealocate urmare a rezilierii
unor contracte.
Situaţiile cuprinzând beneficiarii finanţărilor, denumirea proiectelor depuse precum şi sumele
aprobate şi cheltuite în anul 2014 este prezentată în tabelele de mai jos :
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„Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”

Suma

Suma
Nr.crt.

Beneficiar finanţare

Denumire proiect

alocată

aprobată
2014

până la
31.12.2014

1

Asociaţia Ai Ki Dojo România

Educaţie prin Aiki Dojo

27,000.00

27,000.00

2

Asociaţia Nevăzătorilor Botoşani

Vacanţa artelor, vacanţa poveştilor

5,450.00

4,467.00

13,900.00

8,179.00

4,000.00

4,000.00

36,000.00

36,000.00

17,199.00

16,652.88

5,235.00

4,931.12

10,000.00

10,000.00

10,390.00

10,390.00

28,050.00

27,940.00

9,000.00

7,697.00

8,000.00

7,610.00

3

4

5

Asociaţia Nevăzătorilor Botoşani

Familia mea. Campanie de

Filiala Botoşani

sensibilizare a elevilor botoşăneni.

Casa de Cultură a Sindicatelor

Festivalul Liceenilor 2014

“Nicolae Iorga” Botoşani

Asociaţia de Tineret 2010 Europa

Botoşani - model european de

Botoşani

multiculturalism şi convieţuire
interetnică

Centrul Europe Direct – Asociaţia

Centrul Europe Direct Botoşani -

pentru protecţia Consumatorilor

Proiect de educaţie civică

Botoşani
Asociaţia BuzzMedia Botoşani

11
12

Tradiţii corale botoşănene

Botoşani

9

10

Voluntari pentru Botoşani

“SCOOP” Botoşani
Asociaţia Culturala Sinapse

8

Singur acasă ediţia a III-a

integrare şi dezvoltare regionala”
Asociaţia Şcoala de Cooperaţie

7

a României

Fundaţia “Solidaritate şi Speranţă”-

Asociaţia “O şansă pentru fiecare6

Botoşani - Capitala muzicală estivală

Atelierele buzz -Jurnalism pentru
copii

Asociaţia Culturală N.Iorga

Concurs on-line „O carte pe care am
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citit-o”
Asociaţia Părinţilor din Şcoala

Şcoala 17 – un sfert de veac de

13

Sf.Parascheva (nr.17)

educaţie

14

Asociaţia Dialog Deschis

Campania de comunicare

Asociaţia pentru Dezvoltare

Organizarea Simpozionului

Durabilă OPTIM Botoşani

Biodiversitate şi Dezvoltare durabilă

Asociaţia Culturală Cultus Humani
Asociaţia Culturală GEEA

8,400.00

8,200.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,263.00

12,263.00

14,499.00

14,072.10

18,000.00

14,490.00

25,029.00

25,029.00

300,000.00

281,482.10

Şi gestul tău contează - Concurs
naţional de protecţia mediului Ediţia a

18

VIII-a
Botoşaniul Muzical

Asociaţia Culturală Vis de Artist
Asociaţia Judeţeană a

21

internaţională a rromilor

Teiul de Argint
Asociaţia Papucul Doamnei

20

Să ne cunoaştem mai bine de ziua
Premiile Eminescu Teiul de Aur şi

17

19

26,561.00

şi realizarea Revistei Mnemosyne

15

16

26,585.00

Seri melancolice eminesciene

Organizatorilor de evenimente
Asociaţia Culturală Amfiteatru 2006

Teatrul Mihai Eminescu - teatru
centenar, un teatru veşnic tânăr

TOTAL
„Servicii recreative şi sportive / Sport”

Nr.crt.

Beneficiar finanţare

Denumire proiect

Suma

Suma alocată

aprobată

până la

2014

31.12.2014

1,000,000.00

1,000,000.00

Dezvoltarea fotbalului de
1

Asociaţia FOTBAL CLUB

performanţă pentru copii şi tineret,
juniori şi seniori cu implicarea
comunităţii locale şi judeţene,
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pentru promovarea imaginii
mun.Botoşani pe plan naţional şi
internaţional
Dezvoltarea tenisului de masă de
performanţă pentru copii şi juniori
2

Asociaţia Judeţeană Tenis de

în municipiul Botoşani. Pregătirea

Masă

şi participarea copiilor şi juniorilor

8,500.00

7,875.00

13,239.00

12,687.48

14,800.00

14,800.00

11,650.00

11,650.00

36,108.00

35,931.60

12,600.00

12,380.00

27,103.00

27,103.00

40,000.00

30,828.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

14,400.00

6,000.00

1,800.00

la campionatele naşionale ale
României.
Participare la competiţii organizate
3

Asociaţia Judeţeană de ŞAH

sub egida Federaţiei Române de
Şah

4

5

Asociaţia Judeţeană de Arte
Marţiale
Club sportiv Sinh Dau Botoşani

Cupa internaţională Botoşani 2014
Botoşănenii campioni
Organizarea şi desfăşurarea

6

Club Sportiv Real

turneului de Taekwondo WTF -

TAEKWONDO Team

Sport olimpic ce include a III-a
ediţie a Botoşani Open

7

8

9

10

11
12

Asociaţia Jud. Sportul pentru
Toţi Botoşani
Clubul Sportiv DAO

Minte sănătoasă în corp sănătos
Qwan kido performanşă prin
educaţie şi sport

Clubul de Dans Sportiv Unik

Dansul sportiv - minte sănătoasă în

Dance

corp sănătos

Asociaţia Clubul Triumf
Botoşani
Asociatia Sportiva Ecologistul

Volei - Clubul Triumf
Juniorii de azi, fotbaliştii de mâine

Botosani
Clubul Sportiv Intertenis

Sportul pentru toţi
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TOTAL

1,200,000.00

1,184,455.08

Beneficiarii au desfăşurat activităţile în conformitate cu proiectul finanţat, cheltuielile au fost
justificate şi oportune şi au fost angajate în perioada de execuţie a contractului, rapoartele de activitate
au respectat calendarul şi au fost însoţite de documentele justificative solicitate. Beneficiarii au
respectat prevederile contractului de finanţare şi în ceea ce priveşte promovarea finanţatorului şi a
imaginii municipiului Botoşani pe materialele realizate în cadrul proiectelor, aducând plus valoare
imaginii comunităţii locale, iar activităţile desfăşurate au fost promovate şi diseminate prin intermediul
presei locale.
ONG-uri şi instituţii asociate sau partenere în anul 2014:


Asociatia “ Papucul doamnei” si Municipiul Botoșani – Contract de colaborare in vederea
organizarii Concursului national de protectia mediului “ Si gestul tau conteaza!” editia a IX a,
acesta fiind singurul concurs national de protectia mediului din judet.



Centrul National de Informare si Promovare Turistica Botosani, Scoala Gimnaziala nr.
17 si Muncipiul Botosani – protocol de colaborare

in vederea

promovarii turistice la

nivelulul Municipiului Botosani.


Palatul Copiilor Botosani – contract de asociere pentru organizarea si desfasurarea
concursului national de sah “ Cupa Municipiului Botosani” - valoare 14.500 lei



Scoala Gimnaziala “ Grigore Antipa” si Municipiul Botosani - Acord de parteneriat
pentru protectia si ocrotirea mediului din comunitatea locala in vederea realizarii Programului
Eco – Scoala in anul scolar 2014- 2015.



Colegiul National “ Mihai Eminescu” si Municipiul Botosani - Parteneriat in vederea
organizarii Concursului National de argumentare oratorica “ Nicolae Iorga”, editia a V-a,
in cadrul proiectului Argumentele – fundamentarea opiniei mele. Valoare 2000 lei



Scoala Gimnaziala Sf. Maria Botosani, Asociatia de sprijin a copiilor si tinerilor cu
cerinte educative special “ Impreuna vom reusi” Botosani, Liceul Tehnologic special SF.
STELIAN Botosani si Municipiul Botosani in parteneriat pentru organizarea proiectului
educational “ Clubul prieteniei” care are ca obiectiv general dezvoltarea spiritului de toleranta
fata de copii cu CES prin integrarea/ incluziunea acestora in comunitatea scolara si sociala.
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Liceul Tehnologic ELIE RADU Botosani si Muncipiul Botosani protocol de colaborare
pentru promovarea si implementarea proiectelor si campaniilor care abordeaza dezvoltarea
durabila in domeniul mediului si al constrangerilor de mediu, cresterea nivelului de
constientizare a necesitatii protectiei mediului si managementul sanatos al mediului urban in
municipiul Botosani.



Uniunea Vatra Romaneasca, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, Centrul de Cultura
si Asistenta Didactica – Casa Limbii Romane – Caușeni si Municipiul Botosani – scopul
protocolului este de a derula programe si proiecte ce vizează imbunatatirea si eficientizarea
schimburilor culturale, organizarea unor evenimente si activitati cu caracter educativ si
cultural, la care sa participe si elevi si cadre didactice afiliate Centrului de Cultura si Asistenta
Didactica „ Casa Limbii Romane” Căuşeni, Republica Moldova.



Asociatia B-Right Media si Municipiul Botosani in parteneriat pentru implementarea
proiectului “ Let’s Bee Friendly!” depus in cadrul concursului de proiecte “ Spatii verzi”,
Componenta Spatii verzu Urbane, gestionate de MOL Romania si Fundatia pentru Parteneriat
Miercurea Ciuc. Scopul proiectului este infiintarea unei gradini comunitare prietenoase cu
albinele care sa sprijine educatia nonformala pe probleme de mediu si ecosisteme a copiilor din
Centrul Social Parcul Tineretului, Botosani.



Asociatia pentru Promovarea Culturii in Est – CULTUREST si Municipiul Botosani –
contract de asociere in vederea infiintarii in municipiul Botosani a Muzeului Vietii Cotidiene in
comunism. Valoare 20.000 lei



Fundatia Culturala Hyperion – Caiete Botosanene si Municipiul Botosani – contract de
asociere privind organizarea activitatii “ POETI ROMANI LA EMINESCU ACASA. 125
DE ANI DE POSTERITATE EMINESCIANA” . Valoare 12.375 lei



Fundatia Culturala Hyperion – Caiete Botosanene – contract de asociere pentu editare
carte poet laureat al Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, pe anul
2013, Ion Muresan – Valoare – 4500 lei
In anul 2011 Municipiul Botoşani a semnat un protocol de colaborare cu Fundaţia Roma

Education Fund Romania, Asociaţia Centrul Rromilor “ Amare Rromentza” prin care la finalul
proiectului Municipiul Botosani va asigura sustenabilitatea proiectului “Şcoală după şcoală” - primul
pas spre succesul şcolar şi profesional, care va contribui la creşterea accesului la educaţie al copiilor din
comunitatea deservită de şcoală.
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MANAGEMENT URBAN

ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL EDILITAR
1. Serviciul Edilitare
1.1 Salubrizare urbana:
 Activitatea de măturat și deszăpezire căi 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 si intretinerea cailor de acces atat rutier cat si pietonal se execută atât
mecanizat cât şi manual, zilnic, pe o suprafaţă de aprox.1.600.000 mp conform graficului de
salubrizare. Controlul lucrarilor de maturat se executa zilnic, materializandu-se prin incheierea de
procese verbale .
 Lucrările de deszăpezire s-au desfasurat conform” Programului de deszăpezire pentru iarna
2014 – 2015” si au constat în operaţii de curăţat / transportat zăpadă şi gheaţă şi împrăştiat material
antiderapant.
Pentru perioada anului 2014 s-a prevazut in buget suma de 7.776.000 lei ,fata de 8.523.500 lei in
anul 2013, atat pentru salubrizare cat si pentru deszapezire.
 Situaţia financiară la sfârşitul anului 2014 :
- Buget alocat
7.776.000,00 lei ;
- Valoarea facturilor
8.105.419,62 lei - din care restanţe din 2013 –
407.201,81 lei ;
- Valoarea facturilor restante (de plătit în 2015) - 330.000 lei ;

Activitatea de igienizare pârâuri din municipiul Botosani
 Salubrizarea pârâurilor în anul 2014 s-a executat cu SC ”PAVRA” SRL Botoşani in baza
contractului incheiat ;

S-au executat lucrări de igienizare pe o suprafaţă totală de 64.800 mp şi s-au colectat ~
100 to deşeuri.
 Bugetul alocat pentru anul 2014 ; 45.000 lei cu TVA inclus.
 Facturi achitate :44.000 lei cu TVA inclus.

Activitatea de dezinsecţie spaţii verzi, parcuri şi scuaruri
 Dezinsecţia s-a efectuat in parcuri, Pietonalul Unirii si in zona de picnic in suprafata de 13,7
ha.
 Situaţia financiară la sfârşitul anului 2014:
Buget alocat pentru anul 2014
- 60.000 lei ;
Valoarea facturii achitate
- 35.620 lei fără TVA (societatea nu era plătitoare de
TVA)

Activitatea de Colectare, Transport, Depozitare şi Neutralizare Deşeuri
Municipale
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S-au efectuat controale şi receptii zilnice ale activităţii de ridicare a gunoiului menajer de la
platformele de precolectare existente, urmărindu-se respectarea graficelor de colectare şi
starea de curăţenie a punctelor de gunoi;

S-au urmărit şi monitorizat locaţiile de depozite necontrolate de deşeuri altele decat
cele menajere (ex. imaş Tulbureni , teren MAN -Şos. Iaşului,etc), care au fost igenizate şi aduse la
stadiul iniţial;

S-au primit un numar de 98 de petitii: din care 41 de la as.de prprietari si 57 de la
institutii la care au fost redactate raspunsuri;

Situatia cantitatii de gunoi menajer si a cheltuielior efectuate pentru serviciul prestat
in anul 2014 comparativ cu anul 2013 este urmatoarea:
2014
Nr.
crt.

Luna
calendaristica

Cantitatea
colectată
(tone)

2013
Valoare
( lei)

Cantitatea
colectată (tone)

Valoare
( lei)

1

Ianuarie

1,850.58

399,281.14

1,805.84

324.690.03

2

Februarie

1,706.34

368,159.92

1,508.37

271.204.93

3

Martie

2,034.46

438,955.09

1,704.08

306.393.58

4

Aprilie

1,790.17

386,247.08

1,655.35

297,631.93

5

Mai

1,616.43

348,760.94

1,646.73

296,082.05

6

Iunie

1,862.21

401,790.43

2,014.91

362,280.82

7

Iulie

2,086.06

450,088.31

2,068.24

371,869.55

8

August

2,102.77

453,693.66

2,030.68

365,116.26

9

Septembrie

2,023.80

436,655.09

2,031.11

365,193.58

10

Octombrie

2,115.47

456,433.81

2,023.23

436,542.89

11

Noiembrie

1,929.11

411,244.77

1,833.61

395,619.69

12

Decembrie

1,382.52

298,292.52

1,953.94

421,582.09

22,499.92

4,849,602.76

22.276,09

4.214207,4

Total

Cantitati de gunoi
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1.2 Spatii verzi si dotari urbane:

Întocmirea documentaţiei (referat necesitate, notă de estimare şi caiet de
sarcini) pentru achiziţionarea de produse şi servicii, urmărirea verificarea şi recepţionarea
serviciilor, recepţionarea produselor şi urmărirea punerii lor în operă:
 Achiziţia serviciului de elaborare documentaţie de arhitectură peisagistică (proiectare)
a arterelor Calea Naţională şi str. Primăverii cu scuarurile şi pastilele verzi adiacente, în valoare de
29140 lei cu TVA inclus;
 Achiziţia a 59700 fire de răsad de flori anuale, 1200 fire răsad ierburi perene şi 100
buc tufe puieţi buxus, în valoare totală de 101.253 lei cu TVA inclus;
- Răsadurile de flori au fost folosite pentru decorarea a 18 obiective de spaţii verzi, vase şi
obiecte ornamentale din lemn precum şi în amenajările tip stâncărie;
- Ierburile perene au fost plantate pe Calea Naţională conform proiectului de reamenajare
peisagistică;
- Puieţii de buxus au fost plantaţi în parcul Junior pentru completarea golurilor din gardul
viu existent.
 Furnizare şi plantare puieţi arbori de talie mare cu coroana formată şi arbuşti
ornamentali şi amenajare cu stâncărie pentru refacerea peisagistică a arterei Calea Naţională cu
scuarurile şi aliniamentele adiacente, în valoare de 131.706 lei, cu TVA inclus.
 În cadrul proiectului s-au executat următoarele lucrări:
- Furnizare şi plantarea a 133 buc. puieţi arbori ( salcâm globular, tei şi brad argintiu) şi 49
buc. thuja;
- Furnizarea şi plantarea a 100 buc. puieţi buxus pentru completarea gardului viu existent;
- Efectuarea a 170 grupaje simple sau compuse cu: stâncărie, piatră ornamentală, 1060 buc
tufe ornamentale şi 4100 răsaduri de flori anuale;
- Tutorarea a 133 buc. salcâmi globulari, prăşit - plivit amenajările cu tufe, flori şi stâncărie
(lucrări executate bonus, suplimentar faţă de prevederile caietului de sarcini);
 Achiziţie serviciu amenajare şi întreţinere spaţii verzi
- Lucrările executate în perioada aprilie-octombrie, în valoare totală de 117.580 lei cu TVA
inclus, au constat în următoarele operaţii: plantarea a 55.600 fire de răsaduri de flori anuale, lucrări de
întreţinere curentă flori anuale şi trandafiri ( prăşit, plivit, udat, curăţat flori uscate, muşuroit/ dezgropat
trandafiri, etc.), lucrări de cosit suprafeţe gazonate, pe o suprafaţă medie lunară de cca. 70.000 mp,
lucrări de tuns gard viu şi tufe ornamentale;
 Achiziţia a 2000 kg de sămânţă gazon pentru amenajarea peisagistică a arterelor Calea
Naţională şi str. Primăverii cu scuarurile şi aliniamentele adiacente, în valoare de 36976,8 lei cu TVA
 Achiziţia a 736 mc pământ vegetal, în valoare totală de 44.260 lei, din care:
- 200 mc a fost utilizat în principal pentru pregătirea terenului în vederea amenajării peisagistice a
arterei Calea Naţională şi cu scuarurile şi aliniamentele adiacente
- 536 mc, aflaţi pe stoc vor fi folosiţi în primăvară pentru refacerea unor spaţii verzi şi umplerea
jardinierelor pentru flori
 Achiziţia a 500 kg fertilizator gazon, în valoare de 4.836 lei, utilizat la amenajarea
peisagistică a arterei Calea Naţională şi cu scuarurile şi aliniamentele adiacente
 Achiziţia a 150 mc nisip, în valoare de 13.392 lei. O parte a fost utilizat la amenajarea
peisagistică a arterei Calea Naţională şi cu scuarurile şi aliniamentele adiacente iar partea rămasă în
stoc se va utiliza pentru alte amenajări
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 Achiziţie serviciu stropire cu substanţe fitosanitare pentru combaterea dăunătorilor la
frunza de frasin la arborii din parcul Curcubeului. Valoarea serviciului a fost de 6076 lei cu TVA.
 Achiziţia de arbori şi arbuşti ( mesteacăn, thuja şi chiparos) pentru distribuirea în cadru
asociaţiilor de proprietari, în valoare de 5330 lei. Datorită timpului nefavorabil, materialul săditor a
rămas în custodie la furnizor, respectiv în pepinieră, urmând ca în primăvară să fie distribuit în vederea
plantării.
 Activitatea de tăiere a arborilor cu potenţial pericol pentru cetăţeni, imobile şi
alte bunuri:
 Identificarea şi evaluarea arborilor cu pericol în teren, urmare sesizărilor cetăţenilor şi
asociaţiilor de proprietari sau a autosesizării de către funcţionarii Serviciului.
 Întocmirea documentelor necesare, obţinerea avizelor şi efectuarea demersurilor legale
în vederea autorizării tăierilor de arbori de pe domeniul public şi privat al municipiului care prezentau
pericol.
 Organizarea întrunirilor comisiei de avizare a tăierilor de arbori. În cadrul celor 4
şedinţe ale comisiei au fost supuşi analizei un număr de peste 500 de arbori şi au fost aprobaţi spre
tăiere un număr de 340 buc.
 S-au întocmit demersurile în vederea marcării arborilor avizaţi pentru tăiere şi au fost
marcaţi de către Direcţia Silvică un număr de 310 arbori. Valoarea serviciului de marcare a fost de
1400 lei.
 Au fost tăiaţi de către DSPSA un număr de 240 buc. arbori, restul lucrării se va executa
atunci când vremea va fi favorabilă.

Emiterea comenzilor de lucrări pentru spaţiile verzi (toaletat/ tăiat
arbori, udat, cosit, tuns gard viu, refacere suprafeţe gazonate, etc.)
 Dotări urbane
 Achiziţionarea a 90 buc. bănci, în valoare de 51336 lei cu TVA.
 Achiziţionarea a 125 buc. coşuri de gunoi stradal în valoare de 2210 lei cu TVA,.
 Elaborare documentaţie, achiziţionarea şi recepţionarea unui număr de 12 buc. mese
de şah, în valoare de 24120,5 lei cu TV ( produsele au fost plătite din bugetul compartimentului
Resurse Umane, în baza Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap)
 Elaborarea documentaţiei, achiziţionarea şi recepţionarea de materiale necesare
confecţionării a 9200 ml gărduţ metalic de protecţie a spaţiilor verzi, în valoare de: 214328,9 lei cu
TVA.
 Elaborare documentaţie, achiziţionarea şi recepţionarea de diferite piese de mic
mobilier urban, în valoare totală de 121.195 lei cu TVA. Au fost achiziţionate următoarele produse: 114
buc. tutori, 143 buc. jardiniere în trei variante de mărimi, 42 pergole în trei variante de mărimi şi 10
buc. rastele pentru biciclete.

Alte lucrări
 Depistarea /constatarea în teren a diferitor situaţii, verificarea în teren a petiţiilor şi
transmiterea spre rezolvare către DSPSA, printr-un număr de 64 adrese ce cuprind 459 comenzi de
lucru privind diferite activităţi: toaletări/ tăieri arbori, montare/ demontare/ reparare mobilier urban,
reparare terenuri de joacă, însămânţat, cosit, etc.,
 Primirea unui număr de 448 adrese şi petiţii care au fost toate solutionate în termen.
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1.3 Reparații și întreținere străzi:
In anul 2014 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 în ansambluri de locuit;

s-au executat lucrari de reparatii la trotuare prin pavelare;

s-au executat lucrari de amenajare a unui sens giratoriu;
 Străzi nemodernizate

s-au executat lucrări de reprofilare şi adaos de material de intretinere (piatra sparta,
balast, asfalt frezat).

S-au executat lucrari de amenajare rigole din sapatura si rigole din placi de beton
recuperate ( str.1 Mai,str, Izvoarelor).
 În perioada ianuarie – decembrie 2014 s-a primit şi repartizat Compartimentului
Reparaţii şi întreţinere străzi un număr de 581 petiţii din care 431 au fost solicitări din partea
deţinătorilor de utilităţi pentru eliberarea avizelor de intervenţie pe domeniul public în cazul avariilor
accidentale. Diferenţa de 150 au fost petiţii primite din partea cetăţenilor prin care au fost sesizate
anumite aspecte privind asigurarea condiţiilor de siguranţă în trafic pe străzile din municipiu. La
solicitările cetăţenilor s-a mers în teren pentru identificare şi rezolvare. S-au eliberat şi un număr de
126 avize de intervenţie pe domeniul public în vederea branşării şi racordării la reţelele de utilităţi (
gaze, apă – canal, energie electrică ), în urma solicitărilor cetăţenilor.

Nr.crt

Situatia comparativa 2014 cu 2013

Denumire articol

STRAZI MODERNIZATE
1
Suprafata asfaltata
2
Suprafata pavelata
3
Valoare lucrari
4

Locuri parcare

U.M

Anul 2014

Anul 2013

mp
mp
mii lei

23.474
11.172
5.687,5

37.404
5.184
4.619,6

numar

147

66

mc
mii lei

2890
527,4

3226
546,1

mp

7336

6000

mii lei

241,7

198,7

Observatii

In anul 2014 s-a dublat
suprafata pavelata pentru
trotuare

STRAZI NEMODERNIZATE
1
2

Material de intretinere
Valoare lucrari

MARCAJE RUTIERE
1

Suprafata marcata

2

Valoare

Cresterea valorii lucrarilor a
crescut dotorita indicelui de
inflatie

ELIBERARE AVIZE
1

Pentru racorduri

numar

126

123

2

Pentru avarii

numar

431

369
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Nr.
crt

Situatia locaţiilor în care au fost executate lucrarile respective:
Locaţia

Locaţia

Nrcrt

STRAZI SI ALEI MODERNIZATE
Strazi si ansambluri de locuinte reabilitate
1
Str. P. Tineretului- amenajare parcare Şc. nr. 2,
2
Al. Sfîntu Gheorghe
3
Asociaţia de Proprietari nr. 24, alei pietonale
4
Al. Liceului+str. Vîrnav
5
Alee Pietonală, Pţa Viilor – str. Primăverii
6
Amenajare trotuare, Asociaţia de proprietari nr. 45
7
Alee lateral parcului M. Eminescu
8
Str. Dragoş Vodă – refacere trotuare şi carosabil
9
Calea Naţională, zona OVISIM
10 Al. Căpitan Romano
11 Str. Primăverii, alee de acces biserica Buna Vestire
12 Str. Victoriei, alee acces Piaţa Centrală
13 Octav Băncilă etapa I, II şi III
14 Amenajare alee acces din str. Primăverii în ale. Scurtă

STRAZI SI ALEI NEMODERNIZATE
Prunilor
1
2
Victor Tufescu
3
Drumul Tătarilor
4
Mărului
5
Macului
6
Rediu
7
Tulbureni
8
Aluniş
9
Al. Humuleşti
10
Str. Tunari
11
Str. Izvoarelor
12
Str. Oituz
13
Str. Ciobanului
14
Str. Muncel
15
Str. Crinilor

Strazi plombate sau turnat mici covorase asfaltice

16

Al. N. Pisoski

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Al. Iacob Iacobovici
Al. I. Istrati
Str. Cernavodă
Str. Dtru Furtună
Str. Fîntînilor
Str. Vîlcele
Str. Moara de Foc
Str. Vulturului
Str. Caşin
Str. Spătar Milescu
Str. Libertăţii
Str. Poporului
Str. 1 Mai
Str. Cronicar Neculce
Str. Frunzelor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Plombări şi ridicat cămine la cotă bdul M. Eminescu
Bucovina, covoare şi plombe asfaltice
Octav Băncilă, plombări
Pacea, plombări
M. Kogălniceanu, plombări
Viilor, plombări
N. Iorga, tr. D. Rallet – Bucovina, plombări
Ştefan Luchian - plombări
Al. Şcolii
Al. Th. Callimachi
Al. Ctin Gane şi T. Crudu
Str. Ion Simionescu- plombări
Str. M. Eminescu-plombări
Str. Vornic Boldur-plombări
Str. Rozelor-plombări
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Str. Bucovina, refacere trotuare
Str. Poştei, refacere carosabil şi trotuar
Al. Griviţa şi spate blocuri str. griviţa
Str. Ion Creangă-plombări
Al. Nucului, Scurtă, Parcului-plombări
Str. Puşkin- plombări
Str. Col. V. Tomoroveanu-plombări
Str. Elena Rareş-plombări
Amenajare trotuar primărie
Prăbuşiri
Săvenilor + Î. Traian
Teilor
Grigore Ureche
Vînătorilor
Armoniei
ANL Cişmea
I.C.Brătianu
ANL Bucovina
Manoleşti Deal
Bdul M. Eminescu
Bdul G. Enescu
Mihail Kogălniceanu
Poştei
Al. Zorilor
1 Decembrie
Plombări şi ridicat cămine la cotă bdul M. Eminescu
Bucovina, covoare şi plombe asfaltice
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Str. Dubălari
Str. Ghiocei
Al. Irişilor
Al. Albina
Str. Zefirului
Str. Grigore Antipa
Str. Poşta Veche
Al. Ion Missir
Str. Stegari
Al. Grigore Ghica
Al. Luizoaia
Str. Scurtă
Str. Anastasia Başotă
Str. Eroilor
Str. Havuzului
Str. Barbu Lăzăreanu
Str. Sălciilor
Al. Ilie Ciolac
Al. Mihail Sorbu
Str. Popăuţi
Str. Lalelelor
Al. Cireşului
Str. Verona
Str. Liliacului
Str. Caisului
Str. Sergiu Iacovlov
Str. Veteranilor
Str. Hatman Arbore
Str. Vasile Lupu
Str. Al. cel Bun
Str. Ludovic Dauş
Al. N. Leon
Al. Laval
Al. Ctin Piliuţă
Str. Roşiori
Str. Sitnei
Str. Cişmea
Str. Crizantemelor
Str. Pacea ocolitor, tr. Manoleşti Deal -
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Cornişa
1.4 Iluminat public:
 In anul 2014 au fost înregistrate un număr de 586 petitii şi adrese: din care 348
deranjamente in sistemul de iluminat public si 238 adrese altele decat deranjamente. La toate cele 348
deranjamente din sistemul de iluminat public s-a intervenit în timp util, dar timpul de rezolvare a fost
diferit functie de gravitatea deranjamentului, în 32 locaţii s-a intervenit după asigurarea tensiunii
electrice în sistemul de iluminat public de către E-ON Moldova. In unele adrese de la cetateni se solicita
extinderea retelei de iluminat public, solicitari ce se vor rezolva in urma aprobarii de fonduri de
investitii.
 S-a asigurat punerea în funcţiune, funcţionarea şi urmărirea consumului de energie
electrică pentru panourile publicitare racordate la iluminatul public.
 Au fost înregistrate şi confirmate un număr 139 facturi emise de furnizorul de E-on
înregistrânduse un consum de 3.253.515 Kwh, în valoare de 2.117.529 lei in anul 2014; faţă de 75
facturi emise de furnizorul de energie electrică înregistrându-se un consum de 3.132.368 KWh în
valoare de 2.144.919 lei în anul 2013;
 S-au desfăşurat activităţi de montare şi demontare instalaţii de iluminat ornamentalfestiv asigurându-se materialele auxiliare necesare, efectuându-se inventarierea montării lor pe fiecare
locaţie din municipiul Botoşani;
 S-a efectuat inventarierea sistemului de iluminat public din municipiul Botoşani
împreună cu reprezentanţi E-ON Moldova Distribuţie;
 S-au desfăşurat şi alte activităţi dispuse de conducerea Primăriei: întocmire avize
energetice la diverse acţiuni, inventariere bunuri, anchete sociale.
1.6 Alte activități:

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică
 Pentru sezoanele reci 01 noiembrie 2013 – 31 martie 2014 si 01 noiembrie – 31
decembrie 2014 au fost centralizate si verificate 5.686 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuintei cu energie termică,
 Au fost identificate 184 de cazuri în care solicitantii nu au îndeplinit conditiile de
acordare;
 Pentru fiecare beneficiar în parte s-a întocmit Dispozitia Primarului de acordarea a
ajutorului prin are s-a stabilit 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 mai flexibil şi cu impact direct asupra familiilor defavorizate. Aplicarea în mod
corespunzător a prevederilor actului normativ a presupus coordonarea eforturilor instituţiilor şi
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organizaţiilor implicate: S.C. MODERN CALOR S.A., 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

Indicator 2014
Nr. Beneficiari
Total incasat

ianuarie

februarie

martie

noiembrie

decembrie

3.091
275.487,33

3.106
248.736,63

3.079
190.725,39

2.505
169.028,65

2.580
222.874,64

 S-au întocmit periodic situaţii centralizatoare privind beneficiarii de ajutoare, 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 de către Primar 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 :
Perioada
2009
2010

Pret localde facturare populatie
[lei]
183,50
183,50

2011

183,50

Mai 2011-Mai 2013

180,00

Mai 2013 - Prezent

170,00


reabilitarea termică a blocurilor de locuinte
 În 2014 am desfăsurat o activitate permanentă de informare a asociatiilor de
proprietari/proprietarilor de apartamente cu privire la accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea
termică a blocurilor de locuinte;
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Am pregătit documentatia pentru cererea de finantare 2 pentru reabilitarea termică a 117
de apartamente;

La data de 16 octombrie 2014 s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul
“Reabilitarea termică în vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri din municipiul
Botosani”/SMIS 53078. Valoarea totală a proiectelor incluse în cererea de finantare este de
2.931.175,60 lei, din care valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 2.418.504,86 lei.
 Am continuat implementarea activitătilor derulate în cadrul celor 2 proiecte de reabilitare
2.Compartimentul Coordonare si Control Asociații de Proprietari;
2.1. 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 2014-au intreprins
urmatoarele activitati;
 S-au efectuat toate demersurile in vederea verificarii sesizarilor/adreselor primite , in
numar de 297 , (inclusiv adrese primite de la alte institutii), a instrumentarii acestora si incadrarii
raspunsurilor in termenele legale.Din totalul de 297sesizari/adrese primite s-a raspuns la un numar de
251, 46 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 paticipat la un numar de 19 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 controale financiar-contabile la un numar de 8 asociatii de proprietari;
 Au fost verificate un numar de 74 asociatii de proprietari, din punct de vedere al respectarii
legii 230/2007;
 Au fost trimise adrese de informare la 104 de asociatii cu privire la obligatia asociatiilor de
a organiza adunarea generala ordinara in conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.230/2007.

O importanta deosebita a fost acordata sesizarilor primite in scris si telefonic de la
diverse institutii: O.J.P.C, Institutia Prefectului, Politia Locala, S.P.L.A.S, Judecatoria Botosani, Nova
Apa Serv, Inspectoratul Judetean de Constructii, Directia Muncii, Politia de Proximitate, I.S.U,
Serviciul Urbanism, Locativa, Consiliul judetean, SC.ELSACO SA, A.N.A.F.

Am participat la intalniri cu presedintii din 32 asociatii de proprietari, in teren, pentru a
stabilii de comun acord un program de lucrari necesare.
 S-a oferitde consultanţă administratorilor contabili in vederea îmbunătăţirii calitatii şi
eficienţei muncii 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;
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-modalitatea de stabilire a soldurilor de activ şi pasiv;
-s-a atras atenţia la achiziţionarea de materiale;
-obligativitatea ca adunarea generală să se ţină în primul trimestru al anului ;
-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 obiecte pe casa scării( dulapuri, maşini de spălat, etc.);
-plata orelor suplimentare, premii;
-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);
3. Compartimentul de transport public de calatori si siguranta circulatiei
3.1. Activitatea de transport public de calatori si siguranta circulatiei;
In perioada anului 2014 am desfasurat urmatoarele activitati:
 S-au convocat 7 sedinte de sistematizare a circulaţiei în municipiul Botoşani in care s-au
verificat în teren şi s-au supus spre aprobare un nr de 76 solicitări;
 S-au eliberat 38 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 si s-au inaintat adrese de executie la DSPSA;
 In anul 2014 s-au eliberat autorizaţii de liberă trecere, în valoare aprox.317.000 lei fata
de 269.000 lei in anul 2013;
 S-au eliberat 45 de certificate de înregistrare pentru autovehiculele nesupuse
înmatriculării şi
s-au radiat din circulaţie 17 autovehicule;
 S-au verificat 408 de dosare în vederea prelungirii autorizaţiilor taxi pentru o perioadă de 5
ani;
 S-au primit şi verificat 480 de dosare pentru vizarea autorizaţiilor taxi;
 Referate de specialitate şi proiecte de hotărâre:
- Pentru acordarea de subvenţii la transportul de persoane cu autobuzul;
- Pentru aprobarea statiilor pentru transport judetean;
- Pentru modificarea H.C.L nr. 56/2008;
- Pentru acordarea de subvenţii elevilor pentru transport cu autobuze şi tramvaie;
- Pentru acordarea de subvenţie pensionarilor pentru transportul cu autobuze şi
tramvaie;
 S-au primit 476 de adrese/sesizări şi cereri si s-au solutionat 471, 5 se afla in lucru;
 Alte activitati:s-a participat la lucrari de inventariere,anchete sociale, verificat dosarele
pentru ajutoarele de căldură la 6 as.de proprietari.
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URBANISM, PATRIMONIU, CADASTRU

În anul 2014 prin Serviciul de Urbanism / Autorizări în Construcții a fost gestionat un număr total
de 3.263 solicitări (față de 2.291 în anul anterior), din care:

1. Acte emise:
- certificate de urbanism
- prelungiri valabilitate certificate de urbanism
- autorizaţii de construire/desfiinţare
- prelungiri valabilitate autorizaţii de construire

813
42
433
13

- autorizaţii lucrări racorduri/branşamente la reţele
publice

139

2. Documentaţii de urbanism primite spre
aprobare în Consiliul Local

114

din care:
- aprobate

84

din care:
- pe teren proprietate

69

- pe teren concesionat

14

- aviz prealabil de oportunitate
- restituite
- în curs de rezolvare

1
21
9

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

195
111

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

10

5. Reclamaţii, sesizări, activitate control
- petiţii

73

- răspunsuri

73

6.Adrese recenzare

2322

ÎNCASĂRI LA BUGETUL LOCAL DIN ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ

Din evidenţe rezultă că la nivelul anului 2014, din activitatea desfăşurată la nivelul serviciului, au
fost încasări la bugetul local, după cum urmează:
- din taxa de Autorizaţie de construire/desfiinţare
regularizare autorizaţie de construire

442.608,09 lei

- din taxa de Certificat de urbanism

15.655,35 lei

- din taxa de branşamente

19.062,00 lei

- din taxa copii extras plan cadastral

TOTAL

8.256,00 lei

485.581,44 lei

1. Administrarea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului - concesiuni
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 2014 fiind de
286.520,54 mp. La sfârşitul anului 2014 erau în derulare 4.234 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
2014, veniturile din concesiuni au fost în cuantum de 3.852.949 lei.
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2. 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 2014 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 2014, 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).
3. 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 la
finele anului 2014 faţă de 131 în 2013, 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
2014 cuantumul fiind de 689.648 lei.
4. 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
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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 2014 veniturile fiind de 141.740,95 lei.
5. 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

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
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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 2014 de 1.180.919.326,19 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 - 152.

AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI ECONOMICE
AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ cuprinsă în
Clasificarea activităţilor din economia naţională ,revizuită - CAEN Rev. 2, in clasa 5610 restaurante şi in clasa 5630 – baruri:
În anul 2014 au fost eliberate 73 de Autorizaţii privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică.
S-au vizat în anul 2014 un număr de 300 Autorizaţii privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică emise anterior anului 2014 (intre anii 2007 – 2013) autorizaţii care au rămas
active.
Suma încasată din taxa de eliberare a Autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică in anul 2014 şi vizarea Autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică emise anterior anului 2014 fiind de 408.743,29 lei.
S-au vizat Autorizaţiile de funcţionare pentru Piaţa Centrală, Piaţa Viilor, Obor.
44 de societăţi comerciale nu au achitat taxa de viză pentru anul 2014, deşi au fost somate în mod
repetat şi suma aferentă de 45.620 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).
64 de unităţi (puncte de lucru) din municipiu şi-au închis activitatea comercială de
alimentaţie publică în anul 2014 .
S-au eliberat 16 negaţii scrise, la solicitările comercianţilor de eliberare Autorizaţii de
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funcţionare pentru activităţi comerciale care nu includ activitatea de alimentaţie publică.
S–a acordat consiliere pentru intocmirea documentelor necesare Notificării de soldare/ lichidare.
Instituţia noastră fiind instiinţată in termenul legal prevăzut de O.G. nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă , republicată, a eliberat acordul inceperii practicării
vânzării de soldare/ lichidare in locaţia menţionată in cerere.
S-a eliberat Acord pentru „practicarea vânzărilor de lichidare” - pentru 2 societăţi comerciale.
S-a eliberat Acord pentru „ practicarea vânzărilor de soldare” pentru:
5 societăţi comerciale care au practicat vânzări de soldare in 13 puncte de lucru
(soldare pentru produse de toamnă – iarnă , practicată in perioada 15 ianuarie -15 aprilie);
Şi pentru :
4 societăţi comerciale care au practicat vânzări de soldare in 7 puncte de lucru
(soldare pentru produse de primăvară-vară, practicată in perioada 1 august - 31octombrie);
S-au primit 16 petiţii prin care s-a reclamat tulburarea ordinii şi liniştii publice prin desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică.
Petiţiile s-au soluţionat in colaborare cu Poliţia Locală care desfăşoară controlul comercial in
municipiu şi întocmeşte răspunsul către petent
Modificări la suprafaţă de servire sau schimbare sediu social /schimbare de adresă punct de
lucru (conf. recenzării ) se se fac:
- in momentul vizării autorizaţiei;
- la cererea titularului in decursul anului (pentru 7 agenţi economici).
S-a răspuns în scris la solicitări de emitere orar de funcţionare pentru 2 societăţi comerciale.
S-a răspuns în scris la 2 solicitări ale IPJ Botoşani .
S-au formulat 7 răspunsuri către agenţii economici in vederea soluţionării situaţiilor existente.
S-au eliberat 6 adeverinţe, care confirmă că Autorizaţia de persoană fizică (PF) sau Autorizaţia de
asociaţie familială (AF) / după caz, a fost închisă.
S-au făcut referate pentru doi agenţi economici care prin depunere de documente justificative au
demonstrat că nu au desfăşurat activitate comercială in anul 2013, solicitând de la D.I.T.L. radierea
debitului reprezentând taxa de viză pe anul 2013.
S-a intocmit “Tabel cuprinzând societăţile comerciale care nu au vizat în primul semestru al
anului 2014 Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică“, tabelul a fost
transmis către Poliţia Locală, care desfăşoară control commercial in teritoriu , in vederea aducerii la
cunoștinţa agenţilor economici că vizarea aurotizaţiilor este necesară şi obligatorie pentru desfăşurarea
activităţii comerciale in municipiu.
S–a acordat consiliere pentru 220 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-a urmărit Gestionarea bazei de date privind:
- evidenţa Autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică emise in anul 2014;
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- modificări ce apar la cererea titularului sau ca urmare a controlului întreprins în teren;
- evidenţa privind autorizaţiile vizate , emise anterior anului 2014.
S-a făcut raportare lunară către Poliţia Locală, semnată de conducerea Instituţiei, privind
autorizaţiile emise/ vizate.
S-au verificat “Cereri şi declaraţii pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
incălzirea locuinţei“ depuse de cetăţenii din Asociaţiile nr. 21 şi 38.
Funcţionarii Compartimentului au participat şi transmis la Biroul Administrativ informare scrisă
despre dotările celor 4 secţii de votare amenajate la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, conform
Dispoziţiei Primarului privind numirea personalului tehnic auxiliar participant la amenajarea şi dotarea
secţiilor de votare:
- aferente alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014;
- aferente alegerilor pentru Preşedintele României din 2 şi 16 noiembrie 2014;
Lunar a fost întocmit Raport de Activitate Compartiment care a fost prezentat conducerii
Instituţiei.
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SERVICII PUBLICE
Direcţia de Servicii Publice, Sport şi Agrement este o structură funcţională cu activitate
permanentă care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului, soluţionând
probleme specifice, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală,
ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, pe principiul gestionării responsabile şi eficiente a
problemelor publice în interes public.
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.
COMPARTIMENT ADMINISTRARE SALĂ POLIVALENTĂ
„Elisabeta LIPĂ”
Sala Polivalentă „Elisabeta LIPĂ” Botoşani îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Botoşani
conform Hotărârii şi aprobării Consiliului Local Botoşani.
Sala Polivalentă dispune de un teren de joc pentru practicarea unor sporturi cum ar fi: handbal,
fotbal, baschet, tenis de masă şi câmp, biliard, bedminton, etc., având în dotare 10 mese de tenis, 4 mese
de biliard, aparate şi aparatură pentru sălile de fitness (bărbaţi şi femei), saună, vestiare, duşuri, grupuri
sanitare, sală de conferinţe, etc., cu o capacitate de vizionare a jocurilor în sală de 1635 locuri.
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:
Situaţia comparativă a încasărilor pe anul 2014 faţă de anul 2013 se prezintă astfel:

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

2013 (val.cu TVA) - lei
97014,30
20552,09
9220,12
40179,00
166965,51

2014 (val.cu TVA) - lei
92951,79
16972,08
2932,04
28964,39
141820,30

COMPARTIMENT ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
Direcţia Servicii Publice, Sport si Agrement Botoşani are ca obiect de activitate administrarea şi
gestionarea Compartimentul Bazelor Sportive aparţinând domeniului public al Municipiului
Botoşani constituit din construcţii şi terenuri după cum urmează: Stadionul Municipal, Stadion
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Victoria şi Stadion Mecanex, zone de recreere şi sport din parcurile M.Eminescu, Sucevei, Tineretului
şi Bucovina ANL. Principala activitate desfăşurată de Compartimentul Baze Sportive o reprezintă
efectuarea întreţinerii lor prin personalul de deservire într-un număr de 6 persoane, derularea serviciilor
sportive, verificarea contractelor de închiriere şi prestări servicii specifice, urmarirea destinaţiilor
serviciilor, urmărirea încasării contractelor şi a serviciilor.
Pentru întreţinerea bazelor sportive s-au efectuat următoarele activităţi:
-

tuns gazon teren Municipal cu aproximaţie de trei ori pe săptămână, verificarea stării
gazonului şi a instalaţiei de udare, udarea terenului, reparaţia gazonului după antrenament sau
după meciuri, curăţarea periodică de buruieni de pe lângă teren şi protejarea gazonului de
infestarea cu alte plante apoi urmărirea contractului de întreţinere după planificarea lunară a
SC Gama Verde ;

-

tuns gazon teren Mecanex cu aproximaţie de două ori pe săptămână, nisiparea manuală a
terenului, aerarea gazonului, udarea terenului, verificarea stării zilnice şi reparaţia porţiunilor
de gazon, verificarea instalaţiei de udare, însămânţare, fertilizarea lunară a gazonului,
marcarea terenului, montarea de plase de protecţie, reparaţia gardului terenului, curăţarea
periodică de buruieni de pe lângă teren şi protejarea gazonului de infestarea cu alte plante şi
urmărirea contractului de întreţinere după planificarea lunară a SC Gama Verde;

-

tuns gazon teren Victoria cu aproximaţie de două ori pe săptamână, nisiparea manuală a
terenului, aerarea gazonului, găurirea solului, udarea terenului manual şi verificarea
instalaţiei, însămânţare, fertilizarea lunară a gazonului, reparaţia gazonului după antrenament
sau după meciuri, curăţarea periodică de buruieni de pe lângă teren şi protejarea gazonului de
infestarea cu alte plante şi urmărirea contractului de întreţinere după planificarea lunară a SC
Gama Verde;

-

realizarea instalaţiei de nocturnă şi încălzire suprafaţă de joc la Stadionul Municipal, unde s-a
participat zilnic la verificarea implementării soluţiilor tehnice din proiectul aprobat,
vizualizarea la fiecare etapă de la construcţia nocturnei, aplicarea de tehnici pentru instalarea
de degivrare a terenul de joc in aşa fel încât să nu se distrugă din suprafaţa de joc, realizarea
punerii în funcţiune a instalaţiei de iluminare (nocturna) de fiecare dată când sunt cereri
(meciuri) verificând mereu funcţionabilitatea tuturor echipamentelor, întreţinerea
electrogrupului înainte de fiecare eveniment major si după finalizarea evenimentelor.

-

monitorizarea şi întreţinerea sistemului cu turnicheţi, la accesul contorizat al spectatorilor şi
suporterilor în stadion monitorizarea şi întreţinerea la sistemul centralizat de bilete şi
abonamente include toate elementele de la turnicheţi, generare şi imprimare bilete cu cod de
bare, validatoare de bilete şi abonamente cu cod de bare, RFID carduri, monitorizarea şi
întreţinerea server, calculator de administrare reţea, precum şi un număr de 7 bariere rotative
(turnicheţi) pentru accesul în incinta stadionului funcţionând fără probleme .

-

monitorizarea şi întreţinerea sistemului de supraveghere cu 14 camere care de asemenea este
conectat la punctul de comandă urmărind astfel tot stadionul municipal din interior dar şi
exterior. Sistemul de gestionare video a suportat arhivarea optimă stocării datelor înregistrate.
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La recomandarea Jandarmeriei si a oficialilor de la FRF s-a realizat stocarea informaţiilor
necesare pe suport DVD pentru perioada desfaşurării jocului respectiv în toalitate. La finalul
anului s-a constatat că la sistemul integrat au fost 3 intervenţii din partea celor de la Avitech,
cei care sunt îndreptăţiţi să ofere garanţia sistemului, unde au rezolvat unele deficienţe
apărute în timpul funcţionării şi s-au rezolvat în termen scurt conform cu contractul de
garanţie.
-

monitorizarea şi întreţinerea sistemului antiincendiu, echipamente de detecţie şi avertizare a
incendiilor, detectorii de fum, de temperatură şi de la butoanele de avertizare manuală a
incendiului şi verificarea periodică a acestora. Pentru o mai bună eficienţă în combaterea
incendiilor, pentru limitarea pagubelor materiale şi umane, s-au făcut simulări repetate
constatându-se că funcţionează perfect.

-

verificarea, organizarea şi implementarea notelor de proleme de către Federaţia Română de
Fotbal, U.E.F.A şi F.I.F.A şi îndeplinirea lor în totalitate la meciurile naţionale la Stadionul
Municipal, fapt care a implicat răspundere maximă, seriozitate şi punctualitate ;
COMPARTIMENT AGREMENT

În cursul anului 2014, angajaţii Compartimentului Agrement şi-au desfăşurat activitatea în două
locaţii, respectiv: zona de agrement din parcul „Mihai Eminescu” şi la patinoarul Sălii Polivalente.
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.
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.
În ambele locaţii s-a avut grijă pentru realizarea unui cadru de securitate şi ambianţă plăcută, în
acest sens angajaţii compartimentului au primit şi sprijinul Poliţiei Comunitare. Pentru întreaga
activitate desfăşurată pe parcursul anului 2014, consider că organizarea a fost bună, personalul a tratat
cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de lucru pe care le-a avut de dus la îndeplinire.
SERVICIUL INTERVENŢII EDILITARE
COMPARTIMENT PRESTĂRI SERVICII EDILITARE
Pe parcursul anului 2014, la solicitarea Direcţiei Edilitare a Municipiului Botoşani s-au
executat următoarele:
- S-au efectuat deszăpeziri la sediul Primăriei, la DITL, la Casa Cărţii,Pietonal Bancar, Pietonal
Transilvaniei, Parc APM, Parc Primărie, Parc Junior, Grup statuar Baia centrală,Parc Mihai
Eminescu, staţii Maxi-Taxi, trotuare Hatman Arbore, Doboşari, Popăuţi.
- S-au transportat lemne de foc la persoanele ce au primit ajutoare de la Asistenţa Socială;
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-

S-au confecţionat sicrie şi cruci din lemn şi s-au înhumat persoane decedate fără aparţinători;
S-au montat un număr de 90 bănci noi, model „Lavitex” în Municipiul Botoşani, conform
adreselor transmise de Direcţia Edilitare;
S-au montat un număr de 125 coşuri noi, model „Lavitex” în Municipiul Botoşani, conform
adreselor transmise de Direcţia Edilitare;
S-au montat 8800 ml gard protecţie spaţii verzi în asociaţii de proprietari;
S-au relocat panourile REGIO;
S-au demontat băncile vechi din Parcul Mihai Eminescu, s-au reparat şi s-au montat conform
adreselor transmise de Primărie.
S-au reparat obiecte decorative din lemn.
s-au reparat terenurile de sport din Parcul Sucevei, Parcul Mihai Eminescu, Parcul Tineretului,
Cartier ANL Bucovina.
S-au executat reparaţii constând în suduri, vopsitorii, lucrări de tâmplărie, încastrări în betoane
la terenurile de joacă în asociaţiile de proprietary.
S-au confecţionat cele 10 buc. panouri informare privind lucrările executate de Primăria
Municipiului Botoşani
S-au confecţionat şi montat 250 buc suporţi port drapel şi lănciile aferente acestora
S-a demontat gardul median de pe Calea Naţională
S-au dezafectat construcţie neautorizate - 17 buc chioşcuri de presă şi s-au ridicat fundaţiile din
beton.
S-au udat puieţii de tei plantaţi în anul 2013.
S-a acţionat cu caracter permanent pentru întreţinerea şi buna funcţionare a celor 9 fântîni
arteziene.
S-a acţionat cu caracter permanent pentru întreţinerea şi buna funcţionare a instalaţiilor de
semaforizare.
S-au montat balustrade metalice la scările aferente străzii Gh. Filipescu, blocuri turn Primăverii
şi Piaţa Centrală.
S-a acţionat pentru montarea panourilor de afişaj electoral
S-a acţionat pentru montarea patinoarului;
S-au demontat stâlpii de fontă din Parcul Mihai Eminescu.
S-a acţionat pentru executarea reparaţiilor ce s-au impus la băncile şi coşurile de gunoi din
municipiul Botoşani.
S-a intervenit cu material şi forţă de muncă pentru buna organizare a următoarelor manifestări
organizate de Primărie sau în parteneriat cu Primăria:
1. Zilele “Mihai Eminescu”
2. Festivalul “Cântecului, jocului, portului şi meşteşugurilor”
3. “Crosul Primăverii”
3. Festivalul “September Fest 2014 Botoşani”
4. Ziua Recoltei
5. Revelion 2015
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COMPARTIMENT SEMNALIZARE RUTIERĂ
-

Lucrări executate de Serviciul Intervenţii edilitare cu echipa semnalizare rutieră în anul 2014:
S-a vopsit o suprafaţă de 4988,36 mp de borduri din principalele intersecţii, scuaruri mediane,
refugii pentru pietoni;
S-au retrasat un număr de 221 locuri în staţiile de TAXI;
S-a personalizat prin inscripţionare pe asfalt fiecare loc de TAXI (221), 157 mp;
S-au retrasat un număr de 104 staţii de MAXI TAXI dintre care 52 staţii în alveolă şi 52 staţii
fără alveolă (336 mp)
S-au retrasat un număr de 2015 locuri parcări (2025 mp);
Transport public Judeţean 16 locuri (56 mp).
S.a acţionat cu caracter permanent pentru verificarea şi întreţinerea indicatoarelor rutiere;
S-a acţionat de câte ori a fost cazul pentru întreţinerea semafoarelor pentru dirijarea circulaţiei
din intersecţii;
S-au transportat la rampa de gunoi a municipiului resturi vegetale, crengi rezultate din
toaletarea arborilor.
SERVICIUL SPECIALIZAT PENTRU
GESTIONAREA CÂINILOR COMUNITARI

Activitatea de gestionare a câinilor comunitari de pe raza Municipiului Botoşani se desfăşoară
prin Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor comunitari din cadrul Serviciului Intervenţii
edilitare având în administrare un padoc destinat adăpostirii câinilor. Acest obiectiv are locaţia în str.
I.C.Brătianu, f.n. şi a funcţionat cu un număr de 9 salariaţi (1 medic veterinar şi 8 îngrijitori) până pe
data de 06.10.2014, când a început derularea contractului „Delegare de gestiune pentru gestionare
câini fără stăpân şi servicii de ecarisaj pe teritoriul municipiului Botoşani” cu firma SC
TRIOCONSTRUCT SRL Botoşani..
Pe parcursul anului 2014 s-a administrat zilnic hrană, apă şi asistenţă sanitar-veterinară tuturor
câinilor aflaţi în padoc.
În urma adreselor primite din partea cetăţenilor s-au capturat un număr de 976 câini de către
firma de ecarisaj şi prin acţiuni proprii.
Tot în această perioadă 860 câini au fost adoptaţi, revendicaţi 9 şi morţi din diferite cauze
132. Nu s-a eutanasiat nici un câine.
S-au întocmit fişe individuale pentru fiecare câine capturat.
S-a întocmit şi transmis trimestrial „Situaţia câinilor comunitari din padoc” către DSVSA şi
Prefectura Botoşani.
Pe parcursul anului 2014 am colaborat bine cu Asociaţia de Protecţie a Animalelor ADOR
Botoşani, aceştia donând: hrană pentru câini, boluri pentru hrană şi apă, folie pentru protecţie împotriva
vântului, baloţi de paie, pături, etc, asigurând inclusiv asistenţă veterinară câinilor bolnavi.
De asemenea, au participat activ prin site-urile proprii pentru promovarea câinilor din padoc în
vederea adopţiei acestora.
Am continuat colaborarea cu Asociaţia ProCanes et Equos din Germania de la care am
primit hrană uscată granulată, cu titlu gratuit, în cantitate de 61.195 kg.
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Pe lângă hrana primită din donaţii, DSPSA a achiziţionat 14.000 kg.hrană uscată în valoare
de 37.800,00 lei.
SERVICIUL AMENAJĂRI SPAŢII VERZI
În urma adreselor primite de la Direcţia Edilitare, echipa de la spaţii verzi alcătuită din 13
muncitori +şef serviciu au efecuat următoarele lucrări:


















Tăieri de arbori în asociaţii şi pe aliniamente
Toaletarea arborilor în asociaţii şi pe aliniamente
Încărcat şi transportat creangă la rampă
Cosit spaţii verzi
Măturat alei şi borduri după motocositori
Udat pomi
Săpat trandafiri de pe median C. Naţională şi transplantat în alte locaţii: Scuar N.
Proiect, Scuaruri – Pietonal Bancar (Romarta), Scuar Cuza Vodă, Scuar Elvila,
Parc M. Eminescu, Parc APM
Pregătit terenul şi însămânţări cu gazon – C. Naţională-median şi o parte din
spaţiile adiacente, pastile intersecţii
Erbicidat gazon
Fertilizat gazon
Tuns gazon – C. Naţională median
Scos cioate tuia de pe median C. Naţională
Tăiat lăstari salcâm: Parc M. Eminescu, Bld M. Eminescu, str. I. C. Brătianu, str.
T. Vladimirescu, str Bucovina, str. D. Vodă
Udat gazon, flori anuale, iarba japoneză şi arbuşti
 Cu cisterna – C. Naţională-median şi o parte din spaţiile
adiacente, pastile intersecţii
Greblat parcuri de frunze şi resturi vegetale
Tutorat şi legat arbori
Deszăpezit intrări DITL, Casa Cărţii, Primărie, Stadion Municipal

În anul 2014, în asociaţii şi pe aliniamente stradale s-au tăiat 265 buc. arbori uscaţi sau
periculoşi + arbuştii de tip tuia (median C. Naţională).
În lunile ianuarie, februarie, martie, noiembrie, decembrie s-au toletat de pe scară şi cu nacela
arbori de pe raza Municipiului Botoşani. Creanga rezultată din toaletări/ tăieri de arbori a fost încărcată
în mijloacele de transport şi transportată la rampă.
Cosirea spaţiilor verzi a fost lucrarea ce s-a efectuat după adresele venite de la Direcţia
Edilitare. În urma cositorilor muncitorii au măturat de pe borduri resturile vegetale, au greblat şi au
încărcat iarba în mijloace de transport.
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SERVICII SOCIALE
I. În cursul anului 2014, Serviciul Public Local de Asistență Socială Botoşani, prin activitatea
Serviciului Prestaţii şi Servicii Sociale, 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
– 399
- nr. dosare existente la sfârşitul anului
– 436
- nr. cereri noi înregistrate
– 186
- nr. ajutoare sociale plătite
– 4797
- drepturi stabilite
– 950.096 lei
- nr. mediu lunar de dosare de ajutor social – 400
- anchete sociale efectuate pentru
dosarele noi şi pentru reevaluări
– 1100
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
– 563
-dosare eligibile la sfârşitul anului
– 641
-cereri noi inregistrate
– 246
-drepturi încetate
– 206
-anchete sociale efectuate la dosarele noi,
modificări şi la reevaluarea drepturilor
– 1468
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 noi ianuarie-martie 2014, pentru sezonul rece 2013 – 2014 – 1,
- total sume plătite în 2014 pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2014– 48 lei
- beneficiari noi în lunile nov.- dec. 2014 pentru sezonul rece 2014-2015 - 157
- total sume plătite în 2014 pentru sezonul rece 2014-2015 – 28.945 lei (cumulat 5 luni)
b) cu lemne, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2014, pentru sezonul rece 2013 - 2014 – 5,
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- total sume plătite în 2014 pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2014 – 580 lei
- beneficiari pentru sezonul rece 2014-2015, lunile nov.- dec. 2014 – 142,
- total sume plătite în 2014 pentru lunile nov.- dec. 2014 – 41.587 lei
c) cu gaze naturale:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2014, pentru sezonul rece 2013 - 2014 – 33,
- total beneficiari în plată pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2014 – 4419,
- total sume plătite în 2014 pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2014– 466892,48 lei
- total sume plătite în 2014 pentru lunile noiembrie şi decembrie 2013– 265329,62 lei
- beneficiari noi pentru sezonul rece 2014-2015 – 1162 (noiembrie si decembrie 2014)
d) cu energie electrică:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2014, pentru sezonul rece 2013 - 2014 – 6,
- total beneficiari în plată (ianuarie-martie 2014) – 118
- total sume plătite în 2014 pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2014– 8397,94 lei
- total sume plătite în 2014 pentru lunile noiembrie şi decembrie 2013– 4779,69 lei
- beneficiari noi pentru sezonul rece 2014-2015 – 43 ( noiembrie si decembrie 2014)
4. Ajutoare de urgenţă
În cursul anului 2014 s-au instrumentat şi plătit un număr de 7 ajutoare de urgenţă în valoare
totală de 3206,02 lei reprezentând servicii de înhumare a unor persoane fără susţinători legali – 2 cazuri
, a unor persoane din familii cu venituri reduse – 5 cazuri.
5. Ajutoare de înmormântare
S-au acordat 3 ajutoare de înmormântare în valoare de 835 lei susţinătorilor legali ai
beneficiarilor de ajutor social.
6. Activităţi de verificare a modului de acordare a prestaţiilor sociale
În cursul anului 2014 s-au desfăşurat activităţi de verificare a modului de acordare a ajutorului de
încălzire a locuinţei pentru sezonul rece 2013-2014, conform O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece, după cum urmează:
- s-au efectuat anchete sociale pentru 357 beneficiari de ajutoare de încălzire cu gaze
naturale, din care pentru 145 beneficiari au fost emise dispoziţii de recuperare a sumei încasate
necuvenit în sumă totală de 29334,10 lei, dintre care 19539,79 lei au fost recuperaţi prin casieria
SPLAS.
- s-au efectuat anchete sociale pentru 8 beneficiari de ajutoare de încălzire cu energie
electrică, din care pentru 3 beneficiari au fost emise dispoziţii de recuperare a sumei încasate necuvenit
în sumă totală de 268,60 lei, dintre care 198 lei au fost recuperaţi prin casieria SPLAS.
- s-au efectuat anchete sociale pentru 44 beneficiari de ajutoare de încălzire cu combustibili
solizi şi petrolieri, altii decât beneficiarii Legii nr.416/2001, din care pentru 22 beneficiari au fost
emise dispoziţii de recuperare a sumei încasate necuvenit în sumă totală de 2285 lei, dintre care 1498
lei au fost recuperaţi prin casieria SPLAS.
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În cursul anului 2014, în urma solicitării AJPIS Botoşani, s-au desfăşurat activităţi de verificare a
modului de acordare a venitului minim garantat conform Legii. nr.416/2001 şi a modului de acordare a
alocaţiei pentru sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010, după cum urmează:
- s-au efectuat 55 anchete sociale beneficiarilor de venit minim garantat, iar în cazul a 18
beneficiari s-a constatat faptul că acestia au încasat necuvenit în anul 2013 suma de 10707 lei.
- s-au efectuat 43 anchete sociale beneficiarilor de alocatie pentru susţinerea familiei, iar în
cazul a 15 beneficiari s-a constatat faptul că acestia au încasat necuvenit în anul 2013 suma de 7536 lei
.
II. În cadrul compartimentului Protecţia persoanelor cu handicap, în aplicarea
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sau 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 214, iar cheltuielile de personal aferente anului 2014 au fost de 2.827.408 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
409 indemnizaţii, totalul plăţilor efectuate în cursul anului fiind de 3.301.485 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 8451 abonamente reprezentând o medie lunară de 705 abonamente, valoarea decontărilor
către S.C.Eltrans S.A. fiind de 507.060 lei.
III. In perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014 in cadrul Serviciului Autoritatea Tutelara si
Protectia Copilului s-au efectuat 4127 anchete sociale, din care exemplificam cazurile mai importante:
573 anchete sociale efectuate la solicitarea instantelor judecatoresti in vederea incredintarii
copiilor unuia dintre parinti in cazul actiunilor de divort, stabilirii de legaturi personale minorparinte, stabilirea si majorarea pensiei de intretinere a minorilor in urma actiunii de divort a
parintilor, precum si stabilirea paternitatii, anchete sociale cu privire la exercitarea autoritatii
parintesti de catre ambii parinti, la instituirea de curatele majori si minori, instituire tutela
majori si numirea unui curator, cu privire la emiterea unui ordin de protectie si decaderea din
drepturile parintesti-punere sub interdictie parchet si judecatorie, inlocuirea pedepsii amenzii
cu inchisoarea, anchete sociale-consfintire acord mediere, anchete sociale solicitate de
judecatorie in vederea gratierii, cu privire la cererea de verificare a masurii de siguranta a
internarii medicale pentru bolnavii internati la spitalul de psihiatrie si penru cei internati la
Padureni Grajduri judetul Iasi precum si de reevaluare a acestora ;
- 24 anchete sociale solicitate de Tribunal in vederea solutionarii cererii de intreruperea
pedeapsei, precum si anchete sociale solicitate de Penitenciar in vederea pastrarii legaturii
familie-detinut, anchete sociale solicitate de serviciul de Medicina Legala, Oficiul Roman
pentru Imigrari, intampinari solicitate de Curtea de Apel ;
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34 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, in vederea monitorizarii in familie a copiilor care au savarsit
infractiuni la care s-a dispus neinceperea urmaririi penale si in vederea instituirii/revocarii
masurii de plaasament la complexul de servicii destinat copilului care savarseste fapte penale si
nu raspunde penal-Manastirea Doamnei;
118 anchete sociale si dispozitii pentru instituirea de curatele speciale-minori solicitate de
notarii publici conform NCC;
58 anchete sociale in vederea mentinerii copiilor aflati in plasament familial si instituirea
masurii de plasament familial si mentinerea masurii de protectie a minorilor prin tutela
DGASPC;
14 anchete sociale in vederea instituirii masurii de plasament familial a minorilor(cazuri noi)
precum si reevaluarea acestora, institutionalizati in centre de plasament prin DGASPC
Botosani;
257 anchete sociale pentru mentinerea plasamentului minorilor aflati la asistenti maternali
profesionisti;
16 anchete sociale in vederea revocarii masurii de plasament si reintegrarea copiilor in familia
naturala;
1012 anchete sociale pentru Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap conform
Legii 448/2006;
11 anchete sociale privind acordarea sprijinului lunar pentru cresterea copilului cu handicap
conform OUG 111/2010 aprobata prin HG52/2011;
10 referate sociale privind alocatia zilnica de hrana pentru copii minori, bolnavi HIV-SIDA
conf. Legii 448/2006;
89 anchete sociale solicitate la cerere privind scutirea de la plata tarifului de utilizare a retelelor
de drumuri nationale conform art.28 Legea 448/2006;
13 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;
124 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,
47 anchete sociale pentru internarea in unitatile de asistenta medico-sociala si pentru
internarea in centre de asistenta sociala private;
25 anchete sociale in vederea monitorizarii copiilor in familie, ;
19 anchete sociale in vederea invoirii in familie pe perioada vacantelor a copiilor
institutionalizati;
43 anchete sociale in vederea internarii/revocarii in Centrul Maternal “Micul Print” a cuplului
mama-copil aflati in dificultate pe perioada determinata, inscrierea minorilor cu dizabilitati la
centrul de zi ”Sera” in vederea recuperarii si “Sansa mea”, pentru Centrul de Plasament si
Recuperare din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii si Adulti cu Dizabilitati “Sfantul
Spiridon” Botosani si “Sfantul Mina”, la solicitarea Centrelor de Integrare prin Terapie
Ocupationala si pentru elevii care participa la actiunea ” Singur acasa”- Asociatia “ O sansa
pentru fiecare”;
29 planuri de servicii si fise de monitorizare privind prestatiile si serviciile sociale acordate;
81 anchete sociale, obtinere de burse sociale;
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79 anchete sociale in vederea obtinerii alocatiei de stat pentru copiii nascuti in strainatate in
vederea schimbarii reprezentantului legal al alocatiei de stat pentru copii si anchte sociale
solicitate de AJPIS;
- 10 dovezi eliberate conform Ordinului 219/2006(notificari);
- 151 dovezi solicitate de DGASPC conform H.G. 430/2008 si conform Ordinului 219/2006;
69 anchete sociale solicitate de judecatorie, parchet, pentru minori si majori in vederea
instituirii de curatela, tutela si punere sub interdictie;
- 47 anchete sociale solicitate de notarii publici pentru stabilirea domiciliului minorului la unul
din parinti;
- 118 anchete sociale solicitate de notarii publici pentru instituirea de curatele speciale-minori si
dispozitii pentru instituirea de curatele speciale-minori;
- 14 anchete sociale privind protectia si asistenta juridica a persoanelor varstnice conform Legii
17/2000;
- 160 anchete diverse;
- 250 dosare de curatela minori si majori la care s-au facut descarcarea de gestiune ;
- 27 dosare tutele minori si tutela interzisului majori la care s-a facut descarcarea de gestiune
anuala;
- identificarea a 121 de cazuri si intocmirea Rapoartelor de evaluare initiala conform Ordinului
219/2006, a cazurilor de copii ai caror parinti se afla la munca in strainatate precum si
intocmirea unui numar de 484 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 socioeconomic, modificari care au condus la aparitia unor noi forme ale patologiei sociale, in care sunt
implicati copii si adolescentii. Aceste conditii de trai au determinat aparitia unor carente in sistemul
educational, precum si a unor forme de comportament deviant si delicvent.
Serviciul colaboreaza cu DGASPC Botosani, Politia Municipiului Botosani, Politia Locala
Botosani si cu ONG-urile din municipiu si din tara, realizand actiuni in vederea prevenirii aspectelor
negative, avand ca scop discutii interactive care s-au axat in principal pe rolul si responsabilitatea
sociala a comunitatii si a scolii, in socializarea morala si reintegrarea adolescentului in societate,
prevenirea manifestarilor deviante in randul minorilor si regimul de sanctionare si reeducare.
IV. Creşa Municipală a asigurat prin activităţile specifice: servicii de îngrijire şi supraveghere a
copiilor în vârstă de până la trei ani, un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, supravegherea
stării de sănătate şi de igienă a copiilor, o nutriţie adecvată cu respectarea normelor legale în vigoare.
In anul 2014 au fost inscrişi un număr de 75 de copii cu vârsta cuprinsa intre 1 si 3 ani,
realizandu-se un numar de 13780 zile de căminizare, indicator care raportat la numărul zilelor de
funcţionare conduce la un număr mediu zilnic de 61 copii asistaţi, in trei grupe mixte , intr-un program
zilnic de la 6.00-19.000, de luni pana vineri .
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Respectarea principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copiii din cresa,
constituie una dintre prioritati pentru intreg personalul care este implicat direct sau indirect in acest
domeniu. In acest sens s-au exclus din alimentatia copiilor unele alimente nerecomandate, alimente cu
continut mare de zaharuri rafinate, bauturi racoritoare imbuteliate, etc. Sau depus eforturi pentru
asigurarea unei diversitati alimentare precum si a unei proportionalitati intre grupele si subgrupele
alimentare, adica un aport mai mare de fructe, legume, cereale integrale, lapte si produse lactate,
comparativ cu alimentele cu un continut crescut de grasimi si adaos de zahar.
Obiectivul nostru este acela de a asigura o alimentatie cat mai sanatoasa pentru copii, precum si
de a preveni si corecta unele greseli de nutritie, generate de monotonia alimentara si de folosirea in
minus sau in exces a unor alimente.
Pe parcursul intregului an s-a urmarit realizarea unei colaborari permanente cu familiile
copiiilor inscrisi, in vederea respectarii interesului superior al copilului si o evolutie pozitiva a
acestuia din toate punctele de vedere ( psiho-somatic, educativ , grad de independenta etc).
In acest sens personalul cresei a comunicat in permanenta cu parintii copiilor , cu medicii de
familie ai acestora, stabilindu-se un parteneriat activ in vederea rezolvarii tuturor problemelor aparute in
procesul de adaptare in colectivitate dar si a situatiilor noi aparute in comportamentul copiilor. Astefel
ca, in anul 2014 nu am avut reclamatii sau situatii de risc individual sau colectiv.
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 si in
anul 2014 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) dar si intalniri de socializare, parinti - copii –
educatori - personal de ingrijire, in cadru festiv cu diferite ocazii pe tot parcursul anului.
Nu au existat la nivelului anului 2014 , solicitari neonorate si implicit nici liste de asteptare
pentru inscrierea copiilor din municipiul Botosani la Cresa Municipala.
Toate activitatile desfasurate pe parcursul anului 2014 au avut ca obiect respectarea principiilor
de functionare a creselor, interesul superior al copilului dar si gradul de satisfactie al beneficiarilor
serviciilor oferite .
V. Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor
aflate in situaţii economico-sociale deosebite prin pregătirea si servirea a două mese zilnice in limita
alocaţiei de 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, intocmeşte anchetele sociale la domiciliul
beneficiarilor şi urmăreşte monitorizarea acestora conform legii, intocmeşte referate cu privire la
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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 2014 prin cantina de ajutor social s-a pregatit si distribuit hrana caldă pentru o medie
zilnica de 167 persoane, cheltuielile cu hrana fiind de 330.880 lei.
Numărul mediu de beneficiari – 167 – poate fi repartizat pe categorii de beneficiari astfel:
- 48 - 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
- 62 - 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
- 21 - pensionarii ce platesc o contribuţie de 30% din venit fără a depăşi costul meselor servite
- 12 - persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre urmatoarele
situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri
- 20 - persoane cu afecţiuni cronice sau încadrate în grad de handicap grav sau accentuat
- 4 - persoane care temporar nu realizează venituri
VI. Sustenabilitatea proiectului „Centru de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
dependente din municipiul Botoşani – SENIOR” a fost asumată de Consiliul Local al municipiului
Botoşani atât pe perioada implementării (prin asigurarea contribuţiei proprii de 25.017 EURO), cât şi
pentru perioada următoare de minim 3 ani după terminarea finanţării nerambursabile, anul 2014 fiind al
V-lea an de sustenabilitate a proiectului.
Serviciile de ingrijire la domiciliu au fost furnizate pe baza unei programari generale de
furnizare in functie de gradul de dependenta si nevoile acestuia.
Grupul ţintă al Centrului de ingrijire la domiciliu il reprezinta persoanele varstnice dependente
ce indeplinesc urmatoarele criterii:
- varsta: persoane care au implinit varsta legala de pensionare stabilita prin lege;
- domiciliul : aflata la domiciliu in municipiul Botosani;
- gradul de dependenta : persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, nedeplasabile sau partial
deplasabile care necesita ajutor semnificativ si ingrijire pentru a realiza serviciile de baza ale
vietii de zi cu zi;
- situatia materiala: fara venituri sau cu venituri foarte mici (maxim 600 lei/luna)
- persoane singure:fara apartinatori legali .
Prin activitatea profesională desfăşurată în cursul anului 2014 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.
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- mentinerea persoanei varstnice dependente la propriul domiciliu, in mediul familiar de viata
o perioada cat mai lunga de timp ca urmare a sprijinirii acesteia in derularea activitatilor de baza a vietii
zilnice;
-ameliorerea starii de sanatate, monitorizarea parametrilor fiziologici, informarea varstnicilor
cu privire la problematica fenomenului de dependenta si a afectiunilor non-specifice batranetii.
Ca urmare a implementării acţiunilor sociale mai sus menţionate, au fost acceptate numai
acele persoane varstnice care conform evaluării iniţiale efectuata de echipa centrului prezintă un
anumit grad de dependenta si nevoie specializata de ingrijire. Datorita numarului limitat de varstnici
dependenti care pot fi asistati de centrul Senior(semestrial sunt în evidenţă 150 de persoane vârstnice),
nu toate persoanele varstnice aflate in nevoie pot beneficia de serviciile de asistenta sociala la
domiciliu.
În acest context redăm, conform tabelului de mai jos, datele şi rezultatele concrete
obţinute în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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:
ACTIVITĂŢI

Nr. crt.

Rezultate

Evaluarea/reevaluarea situaţiei socio-economice a
1 persoanelor care au solicitat servicii de ingrijire la
domiciliu

210

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

210

2
3

Numărul persoanelor consiliate

210

4

Efectuarea planului de intervenţie a beneficiarului

210

5

Întocmirea contractului pentru acordarea de
servicii sociale a beneficiarului, respectiv act adiţional

210

6

Întocmirea planului individualizat de ingrijire la
domiciliu al beneficiarului

210

7

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

1530

8

Intocmirea proceselor verbale de predare-primire a
alimentelor si materialelor igienico-sanitare

1680

9

Intocmirea centralizatoarelor lunare a alimentelor
si materialelor igienico-sanitare

13
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1
0

Nr. crt.

Întocmirea fişei de închidere a cazului

INDICATOR
1

Număr persoane varstnice aflate in evidenta la
Centrul de ingrijire la domiciliu Botoşani

2

Număr persoane beneficiare de pachete cu
alimente, medicamente si materiale igienico-sanitare

3

Persoane varstnice scoase din evidenta

15

Rezultate
210
210
15

VII. Conform licenței provizorie seria LP nr. 000852, din 25.04.2013, Comisia de Acreditarea a
furnizorilor de servicii sociale din judeţul Botoşani a decis acreditarea provizorie a Serviciului Public
Local de Asistenţă Socială Botoşani pentru servicii sociale cu caracter primar şi servicii specializate
acordate prin CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC
SOCIAL, după cum urmează:
 găzduire într-un mediu apropiat de cel familial;
 alimentație corespunzătoare;
 educație non-formală și informală;
 petrecerea timpului liber recreere și socializare;
 asistență psihologică și socială, consiliere psihologică, social-educativă;
 facilitarea menținerii contactului dintre copii și părinții acestuia;
 pregătirea copilului pentru viața de familie și pentru un mod de viață independentă;
 creșterea, îngrijirea și socializarea copilului care are dificultăți de integrare, comportamentale
sau de învățare.
Beneficiarii serviciilor de zi sunt copii cu vârsta cuprinsă între 6 -12 ani şi care se află, singuri sau
împreună cu familia, într-una din următoarele situaţii:
 copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
 copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegrați în familie;
 copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială;
 copiii din familii monoparentale;
 copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate;
 copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situație de risc psihosocial în care se află copilul la un moment dat ;
 părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială;
Aceștia au fost identificați ca urmare a colaborării SPLAS-ului cu școlile adiacente centrului și
selecționați în urma unei evaluării sociale în functie de criteriile stabilite.
Ca urmare a implementării acţiunilor sociale, în cadrul CENTRULUI SOCIAL DE ZI PENTRU
COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL - Botoşani, s-a constatat că:
° Centrul asigură beneficiarilor protecție și asistență multidisciplinară pentru satisfacerea
corespunzătoare a nevoilor de securitate, petrecere timp liber, socializare și educare.
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Beneficiarii şi-au îmbunătăţit abilităţile de relaţionare şi comunicare reuşind să se
evidenţieze o creştere a respectului de sine şi a încrederii în propriile forţe.
o Consilierea socio-psiho-educațională a copiilor a contribuit la: dezvoltarea armonioasă a
personalității; dezvoltarea motivației; oferirea de modele acceptate social; diminuarea
dificultăților de învățare și a deficiențelor de dezvoltare ale beneficiarilor.
o S-a realizat o punte de comunicare reciprocă între specialiști-părinți și a crescut încrederea
acestora în specialiștii centrului.
o S-au format și dezvoltat abilități parentale pentru familiile copiilor din centru, aflate în
dificultate psiho-socio-economică.
o Copiii și-au dezvoltat parțial deprinderile de viață independentă, autoîngrijire,
autogospodărire.
o Beneficiarii dispun în cadrul centrului de materiale și jucării pentru activitățile recreative și
de socializare(cărți, materiale promoționale, jucării, televizoare).
o Copiilor li s-au asigurat activități de educație informală și non-formală, care au contribuit
la socializarea acestora, dezvoltarea deprinderilor necesare integrării sociale.
o Copii au fost încurajați să participe la luarea deciziilor, la desfășurarea activităților din
cadrul centrului și să-și asume responsabilități conform dezvoltări fizice și psihice, ținând
cont de gradul lor de maturitate.
o Colaborarea cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru copil
și familie din comunitate, școala, au prevenit separarea copilului de familie, diminuarea
riscului de absenteism și abandon școlar.
În acest context, datele şi rezultatele concrete obţinute în perioada IANUARIE –
DECEMBRIE 2014 de echipa centrului pot fi redate astfel:
 Activitatea de asistență socială:
 Cereri înscriere înregistrate - 27, pentru 29 copii
 Fișa de evaluare inițială a solicitantului/Fișa de informare – 27
 Evaluare socio-economică beneficiari/anchete sociale – 39
 Cazuri noi deschise/ Întocmire dosar social nou – 21
 Întocmire contracte de servicii sociale – 21
 Întocmire acte adiționale la contract – 22
 Fișa de semnalare a riscului de separare a copilului de familie – 39
 Consiliere socială – 10
 Plan de consiliere socială – 1
 Sesiuni susținute la întâlnirea lunară cu părinții(modificări legislative privind protecția drepturilor
copilului, calitatea vieții, căutarea unui loc de muncă –în colaborare cu consilier AJOFM etc.) – 4
 Activități educative de grup cu copiii(”Povestea drepturilor copiilor”, realizarea salatei de fructe,
”Povestea mărțișorului”) – 3
 Contactare și obținere sponsorizare, pentru susținerea serbării de 8 martie, împreună cu psihologul
 Deplasare la bursa locurilor de muncă împreună cu psihologul (materiale informative, oferte de
muncă pentru singurul părinte prezent la bursă)
 Activități de sprijin în efectuarea sarcinilor școlare în lipsa unui educator
 Participare la activitatea în comun părinte-copil cu ocazia Sărbătorilor Pascale
 Vizite de contact/prezentare a Centrului social de zi în cadrul Asociației ”Il Girotondo”
 Realizare pliant de prezentare a Centrului Social de zi
 Deplasare la școli pentru distribuire pliante - prezentarea Centrului Social de zi
 Contactare și realizare protocol de colaborare cu spațiul de joacă ”La Nistorică”
 Contactare și întrevedere la ISJ - Botoșani (programul ”A doua șansă”) împreună cu psihologul
o

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România
T +4 0231 502 200 F +4 0231 531 595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

96/165


































Contactare/întrevedere la AJOFM în vederea colaborării pentru informarea părinților cu privire la
piața muncii
Întocmire dosar voluntari – 1
Întocmire instrumente noi de lucru – 4
Analiză statistică-chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție, părinți/copii
Contactare persoană fizică și organizare acțiune de distribuire pachete pentru copiii din CZ cu
ocazia zilei de Sfântul Nicolae
Rapoarte de vizită/întrevedere (părinți, instituții, organizații, etc) – 72
Întocmire note telefonice (informări, anunțuri, invitații, etc.) – 131
Fișe de încetare a furnizării de servicii sociale – 7
Rapoarte monitorizare post – servicii – 14
 Activitatea de asistență psihologică:
Evaluare psihologică a copiilor din centru – 21
Întocmire fișe psihologice inițiale pentru copii noi veniți – 21
Reevaluări psihologice -30
Consiliere copii de grup - 24
Activităţi de orientare şi suport psiho-social, vizite în colaborare cu asistentul social la domiciliul
potențialilor beneficiari ai centrului, în vederea întocmirii anchetei sociale și a reevaluărilor(minim
două vizite pentru fiecare beneficiar);
Consiliere psihologică a copiilor din centru –45
Consiliere psihologică a părinților copiilor din centru – 6
Aplicare fișe de lucru psihologice;
Organizare/participare activități comune cu părinții cu prilejul Sărbătorilor Pascale, Mărțișorului;
Monitorizarea conduitei copiilor;
Activitate practică cu copii în cadrul săptămânii Educației Globale – realizarea unei salate de
fructe;
Deplasare Complex Servicii Comunitare, Inspectorat Școlar, Liceul Teoretic Special Sf Stelian și
Bursa locurilor de muncă pentru rezolvarea nevoilor psiho-sociale parinților/copiilor;
Acțiune comună cu 10 elevi voluntari ai Școlii din Gorbănești, care au susținut un program de
sărbători și au oferit copiilor din centru pachete individuale;
Atragere sponsorizare constând în dulciuri pentru activitățile din 8 Martie și 1 Iunie;
Organizare în colaborare cu membrii echipei de activități ludice, recreative, de educație formală și
informală (ex. participare ateliere de pictură, activități recreative în parc la spațiile de joacă special
amenajate, organizare serbări tematice, participarea la activitățile organizate în perioada vacanței de
vară la Biblioteca Județeană, Cinema Unirea, excursie la tabăra de vară Agafton).
Înlocuire educator la grupă perioada iunie-octombrie 2014;
Trainer Sesiuni susținute cu părinții – 3
Co-trainer sesiuni susținute cu părinții în colaborare cu echipa pluridisciplinară, Școala Părinților-1
 Activitatea psiho – pedagogică:
Activități de recuperare a deficiențelor de dezvoltare cu beneficiarii care prezintă carențe în
dezvoltarea cognitivă, tulburări de limbaj, neîncredere în forțele proprii, tulburări socio-emoționale
– 6 copii cu cerințe educative speciale - săptămânal
Întocmire evaluare/reevaluare psiho-pedagogică a copiilor ca fundament în procesul de formare,
educație, terapie - 45
Consiliere psiho–pedagogică pentru investigarea structurilor afective, ameliorarea tulburărilor
comportamentale, restructurarea personalității copiilor - 9
Trainer Sesiuni susținute la Școala Părinților ”Motivația copiilor pentru școală” – 1
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Realizare unui nou instrument de reevaluare psiho-pedagogica- Fișa de observații psihopedagogice cu scopul de a monitoriza evoluția copiilor
În săptămâna 10-14.03.2014 am organizat campania de conștientizare a importanței creierului
Brain Awarness Week, cu sprijinul Dana Foundation.
În perioada 18-21 martie 2014 am desfășurat activitatea non-formală, legată de mediul înconjurător,
sărbătorea Earth Hour cu sprijinul Asociației B-Right Media- Centrul de voluntariat Botoșani;
În data de 11 aprilie 2014 am desfășurat o activitate non-formală dedicată mediul înconjurător.
Copii au învățaț modalități de reciclare a cartonului uzat prin confecționarea de obiecte de
ornament pentru centru- gândaci, au înțeles rolul gândacilor în ecosistem
În data de 18.04.2014 am organizat împreună cu un voluntar al Asociației de protecție a animalelor
ADOR o activitate de educație non-formală cu scopul de a înțelege și a învăța comportamentul
responsabil în creșterea și îngrijirea unui animal.
În data de 6 mai 2014 în colaborare cu voluntari ai Asociației B-Right Media- Centrul de
voluntariat Botoșani am organizat o activitate de educație ecologică, confecționare de căsuțe în care
să mănânce păsărelele, din materiale reciclate (peturi).
În data de 27-28 mai 2014 am desfășurat activități de educație informală în care am discutat cu
beneficiarii despre persoanele cu dificultăți de vedere. Scopul activităților a fost de a pregăti
Serbarea de 1 iunie la care au participat și copiii nevăzători.
Desfășurare activități non-formale împreună cu un voluntar englez EVS al Asociației B-Right
Media- Centrul de Voluntariat Botoșani pentru marcarea Zilei Mediului 5 iunie;
Înscrierea copiilor la activitățile educative informale organizate de Biblioteca Județeană ”Mihai
Eminescu” Botoșani în cadrul programului BiblioVacanta 2014. Copiii au participat la Clubul de
gramatică, cursul de inițiere calculator, Clubul ”GO”.
Desfășurarea atelierelor de inițiere calculator din cadrul proiectului ”Ajutor!Vrem calculator”,
finanțat de Ateliere Fără Frontiere în perioada iunie-septembrie 2014. Proiectul și-a propus și a
realizat echiparea cu calculatoare / inițierea copiilor în utilizarea calculatorului.
În data de 15 iulie 2014 am organizat și desfășurat o activitate non-formală de mediu, în colaborare
cu voluntarii Asociației B-Right Media- Centrul de Voluntariat Botoșani, confecționare de obiecte
prin reciclarea peturilor- mașinuțe pentru joacă.
Suplinirea unui educator prin desfășurarea de activități educative la ”grupa celor mici” în perioada
iunie-octombrie 2014.
În data de 25 august 2014 am organizat și desfășurat o activitate non-formală de educație
ecologică, în colaborare cu voluntarii Asociației B-Right Media- Centrul de Voluntariat Botoșani,
de tip ”treasure hunt”;
În luna septembrie 2014 am demarat activitățile de educație non-formală dedicate protejării
mediului înconjurător, de colectare baterii uzate prin dezvoltarea spiritul de competiție/concurs
colectare;
Vizite la școli împreună cu educatorii de la centru pentru a urmări particularitățile psihoindividuale, rezultatele școlare, integrarea și adaptarea școlară, dificultăți de învățare.- semestriale
pentru toți beneficiarii centrului;
Activitate de educație non-formală cu tema Halloween în luna octombrie 2014, împreună cu
voluntara, profesoară de limbă engleză, în colaborare cu Asociația ”Il Girotondo” Botoșani;
Inițiere Campanie ShoeBox 2014 în colaborare cu Asociația B-Right Media Botoșani și Primăria
Botoșani pentru a strânge cadouri de Crăciun și pentru a face o bucurie copiilor de la centru;
Colaborare cu educatorii în activități ludice, recreative, de educație informală și non-formală,
abilități practice (împodobire brad Crăciun, confecționare felicitări/mărțișoare, ornamente specifice
de Crăciun).
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 Activitatea de educație:
Supraveghere și sprijin pentru copiii școlari în pregătirea temelor şi a altor sarcini şcolare/zilnic;
Activitate de educație informală, în vacanța de vară, ”Clubul de lectură” - săptămânalDiferite
ateliere de pictură, lucru manual şi alte activităţi creative – cu ocazia unor evenimente/sărbători
(Halloween, Crăciun)
Activităţi de recreere și socializare - jocuri, petrecere timp liber, vizionare tv. - zilnic
Participări la elaborarea și punerea în practică a programului zilnic al centrului (monitorizare
program de masă, abilități de autoîngrijire/autogospodărire)
Coordonare și implicare alături de copii la înfrumusețarea spațiilor unde își desfășoară activitatea,
în amenajarea locului de joacă
Activități de educație informală, în vacanța de vară, în colaborare cu echipa pluridisciplinară:
 15 Ianuarie – recitare de poezii, desene tematice;
 24 Ianuarie – vizionarea de materiale documentare, realizarea de planșe tematice;
 TELEVIZORUL – prieten sau dușman;
 Reguli pentru pietoni;
 14 Februarie – Sfântul Valentin (dezbaterea temei iubirii la clasă, realizarea unor
ornamente specifice sub forma unei competiții fete-băieți);
 25 Februarie – Dragobetele (cunoașterea tradițiilor românești/sărbătorirea venirii
primăverii) ;
 Confecționarea de mărțișoare pentru 1 martie;
 Pălăriile Mamei (felicitări făcute de beneficiari pentru mame/reprezentantele familiei);
 ”E ziua ta, măicuța mea!” (serbare cu program de cântece și poezii);
 Realizarea unui decor de primăvară pentru sala de clasă și centru;
 9 Aprilie, Ziua Altfel (felicitări de Paște confecționate în prezența/cu sprijinul
părinților/reprezentanților legali)
 Ornamente Pascale pentru sală grupei și pentru centru;
 9 mai – Ziua Europei (confecționarea unui tren de carton având drept vagoane statele UE,
oferirea unei mese festive din partea Primăriei Municipiului Botoșani);
 1 Iunie – Ziua Copiilor (expoziție de desene la intrarea în centru; competiție de
bowling/ștafetă și ghicitori; concert de cântece al copiilor nevăzători);
 26 Iunie – Ziua Drapelului (documentare despre tricolor, confecționarea de steaguri din
hârtie);
 27 Iunie – însoțire copii la festivalul-concurs de interpretare muzicală Ion Blăjan al
artiștilor amatori nevăzători din România (familiarizarea cu muzica populară/acceptarea
persoanelor cu deficiențe);
 Participare alături de copii la Bibliovacanța 2014: Clubul de gramatică și Clubul de GO
(Biblioteca Judeșeană Mihai Eminescu Botoșani – perioada vacanței de vară);
 Schimb intercultural cu copii din Statele Unite (desen individual și o planșă la nivel de
grupă);
 13 August – Focul nu este de joacă (activitate în colaborare cu I.S.U. Botoșani);
 10 septembrie – activitate de joacă și recreere la spațiul de joacă cu plată și la
hidrobicicletele din Parcul Mihai Eminescu Botoșani;
 Vizită la SC MOLDOPAN S.A.-fabrica de pâine
 Ornamente specifice toamnei pentru sala grupei și centru (frunze,fructe de toamnă, nori de
ploaie – hârtie pictată cu degetele, glasată și creponată);
 Sărbătorirea Halloween (ornamente de hârtie pentru grupă, măști de carton) împreună cu
copiii de la Grădinița Asociației Il Girotondo;
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 Confecționarea decorațiunilor specifice Sărbătorilor de iarnă;
 5 Decembrie – Ne pregătim de Sfântul Nicolae (vizita copiilor de la Grădinița Nr. 22,
program de colinde, scrisori pentru Moș Nicolae);
 19 decembrie – Serbarea de Crăciun (program de dans, piesă de teatru, colinde etc).
Indicatori:
 Număr copii noi admiși în Centrul Social de zi – 21
 Număr de întâlniri de suport, educație parentală- lunar
 Număr ședințe de consiliere individuală părinți în echipă multidisciplinară– 57
 Număr de familii care au beneficiat de suport informațional/emoțional/educațional – 22
 Program zilnic adaptat pentru copii funcție de orarul școlar/vacanțe școlare – 2
 Număr de planuri personalizate de intervenție/planuri de intervenție revizuite în echipă
pluridisciplinară – 43
 Număr rapoarte evaluare/reevaluare complexă împreună cu specialiștii - pentru 36 copii
 Număr copii beneficiari de masă – 45
 Sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor – lunar
 Număr grupe de copii formate după vârstă/an școlar – 3
 Număr copii care beneficiază de recuperare a deficiențelor de dezvoltare /învățare – 9
 Număr copii care au beneficiat de consiliere socio-psiho-educațională – 45
 Număr instrumente de intervenție noi realizate/adaptate pentru serviciile sociale furnizate
de Centrul Social de zi – 8
 Număr de activități de educație informală – 17
 Număr activități de educație non-formală – 11
 Număr voluntari atrași, cu angajament de voluntariat – 1
 Număr de colaborări cu alte instituții/organizații etc – 7
 Număr de apariții în presă, acțiuni de promovare a serviciilor centrului – 10
 Număr de activități de strângere de fonduri/donații/sponsorizări – 11
 Număr de întâlniri echipă interdisciplinară în cadrul centrului - 21
VIII. Serviciile din cadrul Centrului Social de Urgenţă s-au desfăşurat în beneficiul
persoanelor fără adăpost, fiind acordate servicii la nivel social, psihologic şi medical.
Serviciile psiho-socio-medicale au fost derulate în conformitate cu Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, Regulamentul de Ordine Interioară al
Centrului Social de Urgenţă, respectând cerinţele specifice ale proiectului, respectiv nevoile şi
problematica oamenilor străzii sau a persoanelor fără adăpost.
Grupul ţintă al Centrului Social de Urgenţă este reprezentat în principal de tineri, vârstnici sau
familii cu situaţie socio-economică precară, fără adăpost, care dorm pe stradă, în parcuri, gară, scări de
bloc, canale, clădiri aflate în construcţie etc., aflându-se într-o situaţie temporară de criză la nivel
personal, social şi relaţional.
Personalul specializat al Centrului Social de Urgenţă constituie echipa interdisciplinară de
intervenţie şi evaluare a cazurilor de risc social, astfel:
- asistentul social intervine în analiza reală a fiecărui beneficiar, a situaţiei socio-economice a acestuia,
prin efectuarea anchetei sociale şi iniţierea demersurilor necesare obţinerii actului de identitate,
înscrierea beneficiarilor în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Botoşani pentru
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obţinerea unui loc de muncă şi de asemenea acordă asistenţă şi suport specializat pentru combaterea
situaţiei de criză la nivel personal, social şi relaţional al asistatului;
- psihologul întocmeşte evaluarea de specialitate, acordă sprijin şi suport psiho-emoţional persoanelor în
cauză pentru conştientizarea disfuncţiilor psiho-comportamentale individuale, înlăturarea şi
compensarea acestora prin îmbunătăţirea capacităţilor de viaţă independentă, de relaţionare şi
autocontrol prin creşterea gradului de angajare sociala;
- asistentul medical însoţeşte beneficiarii către unităţi specializate din municipiu, pentru efectuarea unui
control medical general, întocmeşte fişa de evaluare medicală şi monitorizează periodic starea de
sănătate a asistaţilor centrului social.
Prin activitatea profesională desfăşurată în perioada 01 IANUARIE 2014 – 01 IANUARIE 2015
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 astfel 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,în vederea 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 social să fie inscrisi in evidenţele Agenţiei Judeţene de
Ocupare a Forţei de Muncă Botoşani, să urmeze un curs de calificare profesională, să obţină chiar un
loc de muncă, să fie înscrişi în evidenţele unui medic de familie şi nu în ultimul rând să aibă o creştere
a respectului de sine şi a încrederii în propriile forţe, acţionând de multe ori independent şi autonom în
soluţionarea problemelor personale.
În acest context redăm, conform tabelului de mai jos, rezultatele obţinute în perioada 01
IANUARIE 2014 – 01 IANUARIE 2015 de echipa centrului:

Nr. crt.

ACTIVITĂŢI

Rezultate

Activităţi de asistenţă socială:
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1

Evaluarea/reevaluarea situaţiei socio-economice a
persoanelor care au solicitat cazare în CSU-Botoşani

158

2

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

20

3

Numărul persoanelor consiliate

123

4

Efectuarea planului de intervenţie a beneficiarului

156

5

Întocmirea contractului de servicii psiho-socio-medicale al
beneficiarului

156

6

Întocmirea angajamentului individual al beneficiarului

156

7

Aplicarea itemilor pentru întocmirea fişei de
evaluare/reevaluare periodică a beneficiarului

71

8

Aplicarea itemilor pentru realizarea chestionarului de
evaluare/reevaluare periodica a gradului de satisfacţie a
beneficiarului

71

9

Întocmirea fişei de închidere a cazului

28

10

Întocmirea referatului de situaţie

26

11

Obţinerea actului de identitate si a vizei provizorie pe
centru social de urgenţă

Obtinerea act.de identitate 29
Viza csu - 156

12

Însoţirea beneficiarilor la diferite instituţii locale

40

13

Număr persoane înscrise în evidenţa A.J.O.F.M

32

14

Număr de activităţi recreative/socializare

1

Activităţi de asistenţă psihologică:
1.

Evaluare/reevaluare psiho-socială a persoanelor care au
solicitat cazare în centru

178

2.

Întocmirea fişei de evaluare/reevaluare psihologică a
beneficiarilor

99

3.

Relaţii cu publicul. Activităţi de orientare şi suport
psihologic

permanent
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4.

Întocmirea fişei de consiliere psihologică a beneficiarilor

79

5.

Monitorizarea stării psihice a beneficiarilor centrului

178

Activităţi de asistenţă medicală:
1.

Întocmirea fişei de evaluare/reevaluare medicală

174

2.

Consultaţii medicale la medicul de familie, eliberare
adeverinţe medicale

170

3.

Beneficiari înscrişi la medic de familie, în urma
desfăşurării activităţii profesionale

11

4.

Reţete eliberate de medicul de familie, în urma desfăşurării
activităţii profesionale

36

5.

Însoţirea beneficiarilor la unităţi medicale de specialitate

40

6.

Efectuare tratament injectabil şi respectarea prescriptiilor
medicului

35

7.

Monitorizare din punct de vedere medical al beneficiarilor

281

8.

Consiliere pentru promovarea sănătăţii şi a educaţiei
sanitare

107

Nr. crt.

INDICATOR

Rezultate

1

Număr persoane cazate în Centrul Social de Urgenţă
Botoşani

60

2.

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

4

3.

Număr persoane beneficiare de masă(2013)

4.

Numărul locurilor de muncă/certificate de calificare
profesională obţinute

3

5.

Persoane reintegrate în familie

-

6.

Numar persoane reintegrate in comunitate/alte situatii

2
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IX. Asistenţa medicală comunitară face parte din cadrul ansamblului de atribuţii şi
competenţe transferate de către Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice
locale prin care se urmăreşte realizarea responsabilităţilor Guvernului în planul strategiei din domeniul
sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, în cadrul Serviciului de prestaţii şi servicii sociale din
structura Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, serviciile şi activităţile de asistenţă medicală
comunitară sunt asigurate de către două categorii profesionale, respectiv 3 asistenţi medicali comunitari
şi 1 mediator sanitar ( are rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunităţile de romi şi cadrele
sanitare). În vederea realizării obiectivelor generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală
comunitară acest personal 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 familiare, 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. A. În ceea ce priveşte beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară aceştia au fost în
număr de 1972 din care 839 din colectivitatea de romi, persoane vulnerabile aflate în următoarele
situaţii:

Beneficiari (persoane vulnerabile aflate în următoarele
situaţii)

Nivel economic sub pragul sărăciei
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Din care, în
comunitatea de
romi

177

82
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Şomaj

0

0

Nivel educaţional scăzut

67

36

Diferite dizabilităţi

125

33

Boli cronice

166

29

Boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paleative

4

2

Graviditate

57

16

Lehuzie

49

11

Copii 0-1 an

99

36

Vârstă sub 16 ani

275

81

Vârsta a treia

136

32

Fac parte din familii monoparentale

105

61

Risc de excluziune socială

34

22

B. Analizând rapoartele de vizită întocmite de asistenţii medicali comunitari şi de către
mediatorii sanitari se constată pentru perioada raportată că au fost desfăşurate un set de activităţi menite
să conducă la realizarea obiectivelor generale ale asistenţei medicale comunitare respectiv, implicarea
comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia, definirea acestor probleme,
adaptarea programelor de intervenţie la nevoile comunităţii, asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a
eficienţei utilizării resurselor, activităţi care au putut fi grupate astfel:

Activitatea desfăşurată

Asistent
medical
comunitar

Identificarea familiilor cu risc medico-social, facilitare
comunicare cu medicul de familie sau cu asistentul social
Determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu

Mediator sanitar
(pentru comunitatea
de romi)

68

39

113

47

risc
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Consiliere planificare familială, avantajele înscrierii în
sistemul de sănătate şi avantajele igienei personale şi a
locuinţei în comunitatea de romi

386

361

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

103

183

199

17

Mobilizarea populaţiei, sprijin în campaniile de
imunizare şi efectuarea examenelor clinice la copii

0

96

Vizite la domiciliul persoanelor vârstnice sau cu boli
transmisibile sau cronice, urmărire efectuare tratament

438

29

0

5

Educaţie pentru o viaţă sănătoasă

Colaborare cu ONG-uri
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SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ

TRANSPORT PUBLIC LOCAL

S.C. “ELTRANS” S.A. Botosani este o persoana juridica romana, avand forma juridica de
societate pe actiuni, desfasurandu-si activitatea în conformitate cu legile în vigoare, actionar unic fiind
Consiliul Local Botosani.
Durata societatii comerciale este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii în Registrul
Comertului: J07/270/1998, avand Cod
fiscal: RO 10863041, iar sediul social în strada Calea
Nationala nr.2, judetul Botosani. S.C. ELTRANS S.A. Botosani, are ca obiect de activitate
“Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori “, cod CAEN 4931.
Capitalul social are valoarea de 1.200.000 lei lei,acesta este impartit în 480.000 actiuni nominative,
în valoare nominal pe actiune este de 2.5 lei fiecare, în intregime subscrise de actionarul unic Consiliul
Local şi este varsat în intregime la data constituirii societatii comerciale.
Structura capitalului social se prezinta astfel:
Actionari

Sold initial
capital social
lei

Reduceri/
Majorari

Sold final
capital social
lei

Numar actiuni x
valoare/actiune

%

100

2014

Consiliul Local Botosani

1.200.000

0

1.200.000

480.000 x 2,5 lei

TOTAL

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

La data de 31.12.2014 ,societatea detine in patrimoniu urmatoarele active:
-

Active imobilizate (constructii, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.411.064 lei

-

Active circulante, in valoare de 1.801.410 lei, din care:
- stocuri = 685.163 lei;
- disponibilitati banesti = 466.989 lei;
- creante = 649.258 lei.
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Structura capitalurilor si a rezervelor la data de 31.12.2014
Lei
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire cont
Capital subscris si varsat
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Alte rezerve

Sold
1.200.000
520.542
55.718
91.655

La S.C. “ELTRANS” S.A. Botosani, transportul gratuit pentru elevi este prevazut de HCL
nr.7/03.02.2014 cu o contributie de la bugetul local in cuantum de 30 lei/abonament/luna lei, pentru
pensionari HCL nr.84/28.03.2014 aproba abonamente gratuite cu o contributie de la bugetul local in
cuantum de 25 lei/abonament/luna, pentru veteranii de razboi sau vaduve ale acestora, deportatilor,
revolutionarilor HCL 127 / 26.03.2009 ,a stabilit o contributie de 22 lei/abonament/luna ,suportat din
bugetul local.
Prin HCL nr.368/24.09.2009, s-au stabilit tarifele pentru transportul public urban de calatori
practicate de societatea noastra, astfel :
1.

tarif 1 calatorie = 1,5 lei ;

2.

abonament lunar 1 linie = 48 lei ;

3.

abonament lunar 2 linii = 60 lei ;

4.

abonament 2 saptamani 1 linie = 24 lei ;

5.

abonament 2 saptamani 2 linii = 33 lei.

INFORMARE
PRIVIND STAREA
TEHNICA
SUPRASTRUCTURII S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI

A

INFRASTRUCTURII

SI

Transportul public local de călători efectuat de către S.C. ELTRANS – S.A. Botoşani este caracterizat
de câteva elemente specifice:
este serviciu de utilitate socială;
se află într-un raport permanent cu autorităţile de administraţie locală;
se desfăşoară în mod continuu pe baza unui grafic de circulaţie;
acoperă în totalitate zonele cele mai aglomerate, respectiv străzile Calea Naţională şi
Primăverii.
Satisfacera cerintei de transport public de personae, cu mijloace cu tractiune electrica,
pe cele doua trasee existente in municipiul Botosani, se face prin folosirea zilnica a unui
numar de 12 tramvaie, de luni pana vineri, si 9 tramvaie in zilele de sambata si duminica.

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România
T +4 0231 502 200 F +4 0231 531 595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

108/165

Societatea dispune in momentul de fata de un numar de 31 de tramvaie, tip T4D, din care 11
modernizate, cu consum redus de energie, achizitonate in anul 2011 de la Dresda - Germania.
Mentenanta acestor tramvaie nu impune probleme deosebite, deoarece se gasesc piesele
necesare; trebuie facuta mentiunea ca la tramvaiele modernizate, toate componentele electrice si
electronice se importa, nefiind fabricate sau asimilate in Romania.
REȚEAUA DE CONTACT
Reteaua de contact este de tip rigid, cu firul de cupru prins direct pe ancore (
traversee). Aceasta este alimentata din Statia de Tractiune Urbana (STU) prin cable injectate in cele 5
tronsoane ale retelei.
CALEA DE RULARE
Din totalul de 15,8 Km cale simplă de tramvai cât are în exploatare S.C. ELTRANS S.A.
BOTOŞANI, 11.6 km sunt aferenti tronsonului A si 4,2 km tonsonului B.
DEPOUL DE TRAMVAIE
In cadrul depoului se gasesc liniile de manevra si de garare, precum si cladirile
aferente procesului de intretinere-reparatii.
ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE
1. Structura veniturilor realizate ,in anul 2014:

N
r
.
c
r
t
.

Pondere %

Denumire indicator

Venituri totale, din care:
1
.
2
.
3
.
4
.
5

Venituri din vanzari bilete
Venituri din vanzari abonamente
Venituri din subventii(elevi , pensionari si pers cu handicap)
Venituri din abonamente veterani de razboi, vaduve veterani
razboi,revolutionari)
Venituri din amenzi
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Suma

6.234.43
6
1.486.63
5

100
23,85
12,29

766.035
3.072.90
8

49,28
0,38

23.881
0,01
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.
6
.
7
.
8
.

1.179
12,61

Venituri din activitati diverse (chirii stalpi, publicitate)

786.029
1,58

Alte venituri din exploatare

97.759
0,00

Venituri financiare

10

2. Structura cheltuielilor efectuate, in anul 2014:
N
r
.
c
r
t
.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
1

Pondere %

Denumire indicator

Suma

Cheltuieli totale,din care:
Cheltuieli
cu
materiale,
consumabile, combustibili

5.997.267
piese,

Cheltuieli cu energia, gaz, apa
Cheltuieli cu salariile si contributiile
aferente
Cheltuieli
cu
amortizarile
si
provizioanele
Cheltuieli
cu
redeventa
aferenta
concesiunilor
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu servicii terti

616.206
721.147
3.766.662
274.797
47.780
73.639
205.449

Cheltuieli cu impozite si taxe locale

70.889

Cheltuieli intretinere reparatii

17.541

Cheltuieli protocol,deplasari,postale

86.607

Alte cheltuieli de exploatare

43.823
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100
10,28
12,02
62,80
4,59
0,80
1,23
3,63
1,18
0,20
1,44
0,73
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1
.
1
2
.
1
3
.

0,87
Cheltuieli impozit profit
Cheltuieli
financiare:
diferente de curs valutar

52.545
0,33

dobanzi,

20.182

Contul de profit si pierdere
Rezultatul net al exercitiului financiar aferent anului 2014 este pozitiv, societatea inregistrand un profit
net de 237.169 lei, obtinut astfel
-leiIndicatori

Anul 2014

Venituri din exploatare

6.234.426

Cheltuieli de exploatare

5.924.540

Profit exploatare
Venituri financiare

309.886
10

Cheltuieli financiare

20.182

Rezultat
financiarpierdere
Venituri totale

-20.172
6.234.436

Cheltuieli totale

5.944.722

Impozit pe profit
Profit 2014

52.545
237.169

Creanțe și datorii
Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2014, acestea aveau valoarea de 624.359 lei si
situatia se prezinta astfel:
-

furnizori

= 144.173 lei;

-

obligatiile fiscale = 155.744 lei;

-

obligatii sociale = 324.442 lei,

din care obligatiile fiscale, sociale si datoriile financiare se platesc pana la 25.01.2015.
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Creantele pe care societatea le are la data de 31.12.2014, in valoare de 241.928 lei, sunt
structurate astfel:
-

clienti facturi curente = 124.651 lei;

-

clienti intre 30-60 zile =

12.137 lei

-

clienti intre 60-90 zile =

68.312 lei;

-

clienti peste 90 zile

= 23.728 lei;

-

clienti incerti

= 13.099 lei.

Investiții
Pentru investitii a fost alocata asuma de 745 .000 lei, de la bugetul local si au fost utilizate dupa cum
urmeaza:

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Suma alocată

Suma

Diferenţa rămasă –

cheltuită

restituită

Primăriei

Botoşani cu OP
1

“Maşină de intervenţie”

100.000,00

-

100.000,00
OP
197/04.12.2014

2

“Reabilitare buclă întoarcere

350.000,00

345.570,77

4.429,23

tramvai B-dul George Enescu

OP

– Str. Primăverii”
3

“Reabilitare cale de rulare

240/23.12.2014
295.000,00

216.241,53

78.758,47

tramvai tronson A + B”

OP
240/23.12.2014

TOTAL

745.000,00

561.812,30

183.187,70

Modul de ducere la îndeplinire a contractului de mandat al Directorului General

Pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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.
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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, distribuţia şi furnizarea energiei termice, comercializarea energiei
electrice produse în cogenerare.

Activităţile operatorului Modern Calor se desfăşoară în următoarele categorii de instalaţii:
1. În sursa CET - producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, precum
şi producerea energiei termice în cazane de abur si apă fierbinte
2. În reţeaua de transport apă fierbinte - transportul energiei termice de la sursa CET la cele 37
puncte termice de distribuţie şi la 35 de modulele termice aparţinând instituţiilor bugetare şi agenţilor
economici racordaţi direct în reţea –21,22 km traseu conducte.
3. Prin reţelele de distribuţie a energiei termice - distribuţia energiei termice – 64,97 km traseu de
conducte care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum utilizatorii finali
arondaţi la cele 37 de puncte termice.
Serviciile prestate de către S.C. Modern Calor S.A.în anul 2014 au fost:
-

furnizarea energiei electrice

-

furnizarea energiei termice

Energia electrică produsă este livrată următoarelor categorii de beneficiari:
-

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

-

Sistemul Energetic Naţional pe Piata Zilei Urmatoare prin intermediul OPCOM S.A.;

-

furnizori de energie prin Piata Centralizata Contracte Bilaterale;

-

instalaţiile proprii ale sursei CET, pentru consumul tehnologic;

Energia termică este livrată următoarelor categorii de beneficiari:
- instutii publice;
- agenţi economici;
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- populaţie;

În anul 2014 S.C. Modern Calor a livrat consumatorilor 55.930 MWh, energie electrică şi
74.071 Gcal, energie termica.
Veniturile totale obţinute au fost de 42.677,737 mii lei.
Costurile înregistrate în anul 2014 au fost de 40.459,958 mii lei.
De menţionat faptul că ponderea cheltuielilor cu materiile prime şi materiale aferente activităţii de
exploatare reprezintă 64,53% din totalul costurilor înregistrate.
Exerciţiul financiar aferent anului 2014 a fost încheiat de către S.C. Modern Calor cu un profit
net în valoare de 1.794,470 mii lei, fiind asigurat un echilibru financiar prin acoperirea tuturor
cheltuielilor din surse proprii rezultate în urma încasării contravalorii energiei electrice şi termice
livrate, fără a fi necesară contractarea unor împrumuturi pentru activitatea curentă sau pentru investiţii.

In anul 2014 Primaria Botosani a continuat activitatea investitionala in sistemul de termoficare,
prin:
- accesarea programului Termoficare Caldura si Confort 2007 – 2015, care a vizat alocarea de fonduri
pentru cofinantare in vederea finalizarii investititiilor in modernizarea punctelor termice si retelelor de
distributie a energiei termice din ansamblurile de locuinte Castel, Savenilor, Pacea 3, Octav Bancila 3,
lucrari in continuare, care au fost finalizate.
- continuarea proiectului ,, Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi
creşterii eficienţei energetice,, prin derularea Perioadei de Notificare a Defectiunilor, ca faza
premergatoare receptiei finale a investitiei ce va avea loc in anul 2015.

De asemenea, operatorul Modern Calor a realizat in cadrul programului propriu de investitii
extinderea retelei de transport apa fierbinte si racordarea la sistemul centralizat a 3 noi consumatori de
energie termica, respectiv Hotel Rapsodia, Stadionul Municipal si Sectia de psihiatrie, fapt ce va
permite cresterea vanzarilor si implicit a venituirlor societatii.

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,
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În susţinerea celor precizate prezentăm evoluţia pierderilor volumetrice de apă de adaos in reţelele de
transport si de distributie a energiei termice

Tabel 1 – Evolutie pierderi apa de adaos in retelele de transport apa fierbinte
An
Volum
(mc)

anual

Debit
(mc/h)

orar

2007

2008

2009

2010

2011

154.406

87.965

67.503

59.521

56.258

17,6

10,04

7,70

6,8

6,40

2012

2013

2014

29.756

11.796

7.806

3,40

1,34

0,89

Tabel 2 – Evolutie pierderi apa de adaos in retelele de distributie agent termic pentru incalzire
An

2007

2008

2009

2010

2011

Volum anual
(mc)

172.411

134.626

101.728

92.827

68.786

Debit orar
(mc/h)

44,90

35,05

26,50

24,17

17,91

2012

2013

2014

70.950

56.314

45.951

18,47

14,66

9,71

Ca urmare a eforturilor investiţionale în modernizarea sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică a municipiului Botoşani în perioada 2007 – 2013, creşterea
performanţelor sistemului s-a concretizat în reducerea preţului local de facturare a energiei termice de la
491,23 lei/Gcal cu TVA în 2010, la 379,17 lei/Gcal cu TVA în 2013. Deasemeni a fost diminuat şi
preţul de facturare a energiei termice livrate populaţiei de la 180 lei/Gcal la 170 lei/Gcal din septembrie
2013.
Etapa II a proiectului prevede modernizarea retelelor de distributie din 5 ansambluri de
locuinte, reabilitarea punctelor termice, inlocuirea contoarelor de energie termica montate la limita de
proprietate dintre consumatori si operator, precum si racordarea de noi consumatori la sistemul
centralizat.
Principala preocupare a Primăriei Municipiului Botoşani împreună cu operatorul Modern Calor
este asigurarea confortului termic populaţiei cât şi celorlalţi beneficiari ai serviciilor SACET, precum şi
atragerea de noi clienţi astfel încât sistemul centralizat să fie utilizat în concordanţă cu performanţele
energetice pentru care a fost realizat.
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SALUBRIZARE
Consiliul Local al Municipiului Botoșani a delegat administrarea Serviciului public de colectare,
transport și neutralizare gunoi din municipiul Botoșani către SC URBAN SERV SA, pentru o
perioadă de 20 ani.
Contractul de concesiune a serviciului public de colectare, transport și neutralizare gunoi transferă
operatorului economic autorizat URBAN SERV S.A. Botoșani sarcini și responsabilități privind
prestarea serviciului de utilități publice, de asemeni și administrarea și exploatarea acestuia cu
conformare la cerințele legale în vigoare .
Operatorul de salubritate este o societate specializată în domeniul serviciilor comunitare de
utilități publice, având o structură completă și complexă atât din punct de vedere organizatoric
și a personalului calificat cât și al dotării tehnico - materiale de specialitate.
În acest sens, deținem pentru domeniile:
 colectarea ,transportul și depozitarea controlată a deșeurilor nepericuloase (cod
3811,3821,4941) ;
 recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832);
 alte activități de curățenie n. c. a. (măturatul, spălatul ,stropirea și întreținerea căilor publice și
îndepărtarea zăpezii și a gheții (cod CAEN 8129).
autorizații de mediu, certificate de conformitate pentru cele 3 sisteme de management integrat calitatea,
mediu ,sănătate și securitate ocupațională pe standardele SR ISO EN 9001:2008,SR EN ISO
14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008.
și licență de operare clasa 2 în baza cărora s-au încheiat contracte care se derulează în condițiile stabilite
de Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 101/2006 – legea
serviciilor de salubrizare a localităților și a celorlalte acte normative în vigoare (situație contracte și
dotări prezentată în Anexa nr. 1).

Utilizatori

Contracte privind prestarea
serviciilor publice de
salubrizare (colectare,
transport, depozitare deșeuri
solide municipale și asimilabile
din comerț, industrie, instituții)

Dotări

populație
case ( gospodării individuale)
6966
utilizatori
din
contracte

- 3393 pubele din plastic de 120 l - deșeu menajer
- 3.102 saci de 120 l albaștri (deșeuri hârtie/carton)
3.594 contracte
- 3.100 saci de 240 l galbeni (deșeuri plastic/PET)
- 2.870 unități individuale de compostare(lăzi de plastic, de
culoare neagră de 400 l
condominii (locuințe comune – blocuri)
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din totalul de 80 platforme de precolectare dotate cu 581
eurocontainere metalice (zincate) nemțești pentru deșeu
menajer, 65 platforme de precolectare sunt dotate și cu
recipiente pentru deșeu reciclabil
- 154 eurocontainere din plastic (color) pentru colectare
separată
(52 eurocontainere pentru hârtie/carton; 63 eurocontainere
pentru plastic/PET; 55 eurocontainere pentru sticlă)
puncte de precolectare deșeuri DEEE
- 3 containere speciale de 10 mc din metal (proprietate
ECOTIC).
Baza de salubrizare
- 1 container special de 33 mc din metal (proprietate
ECOTIC).
operatori economici/ instituții publice = total 1.735 contracte, din care:
platforme de precolectare (spații de stocare) deșeu
menajer:
- 253 pubele din plastic de 120 l
- 342 eurocontainere din metal de 1,1 mc
- 27 containere din metal de 4 mc
platforme de precolectare (spații de stocare) deșeuri
reciclabile (deșeuri precolectate separat) dotate cu 220
recipiente (de capacități diferite)

operatori
economici

1621 contracte pentru deșeu
asimilabil menajer (25 au și
dotare cu recipiente proprii
pentru precolectare separată; 13
au în dotare 32 recipiente
proprietatea URBAN SERV SA)

- 81 pubele din plastic de 120 l (28 pubele pentru
hârtie/carton; 29 pubele pentru sticlă; 24 pubele pentru
plastic)
- 60 pubele din plastic de 240 l (20 pubele pentru
hârtie/carton; 20 pubele pentru sticlă; 20 pubele pentru
plastic)
- 47 eurocontainere din plastic/metal de 1,1 mc (19 pubele
pentru hârtie/carton; 12 pubele pentru sticlă; 16 pubele pentru
plastic)
- 3 container din metal de 7 mc (pentru PET)
- 2 container moloz
- 8 containere din metal de 10 mc
- 27 containere metalice de 4 mc
- 1 container metalic 14 mc
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Datele de gestionare a deşeurilor municipale de către Urban Serv SA în municipiul Botoşani, 2014
Denumire deşeu

Cantitate ( tone)

A. Deşeuri menajere şi asimilabile - total din care:

34.305,7389

1.deşeuri menajere de la populaţie colectate în amestec

23.721,6900

2.deşeuri asimilabile menajer de la operatori economici,
instituţii publice colectate in amestec

7.111,4800

3.deşeuri menajere şi asimilabile colectate separat (populație,
instituții publice și operatori economici), total din care:

3.472,5689

3.1. hârtie/ carton

63,8710



plastic/ PET

7,5210



sticlă

0,0970



metale

0,0122



DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi
electronice)



Biodeşeu total:

21,1777

3.379,8900

B . Deşeuri din servicii municipale -total din care:

7.103,1200

1.Deşeuri stradale total ,din care:

5.538,1200

2.Deşeuri din pieţele agroalimentare total ,din care:

1.139,1000

3.Deşeuri din parcuri şi spaţii verzi inclusiv din cimitire
total, din care:

425,9000

C. Deșeuri din construcţii şi demolări populaţie valorificat inert din sortare/resortare

396,9200

TOTAL Deşeuri municipale colectate fără transfer
D. Deșeuri industriale colectate şi stocate temporar SST
în vederea valorificării/eliminării total, din care:

41.805,8149
145,3400

1.Textile în SST în vederea eliminării
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2.Resturi de fontă - valorificat inert din sortare/resortare

2,0000

3.Deşeuri din construcţii şi demolări - valorificat inert din
sortare/resortare

143,3400

E .Sticlă stocată în SST în vederea eliminării

-

TOTAL Deșeuri municipale colectate şi stocate în SST în
vederea eliminării (inclusiv transfer)

37.354,8992

Deşeuri valorificate prin URBAN SERV S.A din sortare
/resortare total ,din care:

10,165,7899



valorificat intern inert din sortare/resortare

3.719,7920



valorificat intern biodeșeu din
sortare/resortare – platforma de compost

5.850,7185

valorificat extern prin contracte
încheiate/protocol cu operatori economici autorizaţi .
Populaţia deservită cu servicii de colectare/eliminare deşeuri
din municipiul Botoşani (locuitori)

595,2794

Aria administrativ teritoriala a
municipiului Botoşani – aria de acoperire
100% .
113.107,00

La data de 31.12.2014 societatea a realizat în totalitate indicatorii economico - financiari
prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.
Totodată, au fost achitate la termenele scadente datoriile la bugetul statului, bugetul local,
drepturi salariale şi furnizori.
Au fost îndepliniţi indicatorii de performanţă ai serviciilor de salubrizare căi publice și ai
serviciilor de colectare transport și eliminare din depozitare a deșeurilor, prevăzuţi în contractele de
delegare a serviciilor în cauză.
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FOND LOCATIV

I. Domeniul principal de activitate al SC Locativa SA îl constituie închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau proprietate a Municipiului Botoşani, aflate în administrarea societăţii.
Astfel, SC Locativa SA deţine în patrimoniul propriu, administrează şi închiriază un număr de
57 spaţii cu destinaţie de spaţiu comercial de pe raza municipiului Botoşani şi 21 spaţii cu destinaţia
locuinţă.
De asemenea, societatea administrează şi închiriază locuinţe şi spaţii cu destinaţia alta decât
cea de locuiţă proprietate a Municipiului Botoşani, preluate în baza Contractului de delegare a gestiunii
Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă, aflate în proprietatea Municipiului Botoşani, încheiat în anul 2007 pentru o perioadă de zece
ani, cu drept de prelungire.
În baza acestui contract de delegare a gestiunii, SC Locativa SA administrează şi închiriază:
a) Spaţii cu destinaţia de locuinţă - total 1594, din care:
- 126 locuinţe - apartamente la blocuri din fondul vechi, din care:
19 apartamente cu 1 cameră – ocupate în totalitate
77 apartamente cu 2 camere – ocupate în totalitate
25 apartamente cu 3 camere – ocupate în totalitate
5 apartamente cu 4 camere – ocupate în totalitate
- 683 locuinţe ANL – ocupate în totalitate – 1 liberă
- 533 locuinţe situate în căminele Condacia, Arca şi Parcul Tineretului, precum şi locuinţe sociale –
ocupate în totalitate
- 250 locuinţe situate în case vechi, naţionalizate, din care:
215 locuinţe – ocupate în totalitate
12 locuinţe de necesitate – ocupate în totalitate
23 locuinţe de serviciu – ocupate 22
b) Spaţii cu destinaţia alta decât cea de locuinţă (spaţii comerciale): 57, din care 6 spaţii sunt
libere (in cursul anului 2014 un nr.de 7 spatii comerciale reabilitate din Zona centru au fost predate
spre administrare Primariei Municipiului Botosani).
c) Spaţii cu alte destinaţii, ocupate în totalitate, din care:
- 2 boxe
- 1 magazie
- 1 beci
În cursul anului 2014, Municipiul Botoşani a aprobat, în cadrul componentei de fond locativ a
municipalităţii următoarele repartiţii :
- 21 includeri de persoane în locuinţele ANL
- 16 includeri de persoane in locuitele sociale
3 repartitii pentru familii in blocuri fond vechi
5 repartitii în locuinţele de serviciu
- 10 schimburi de locuinţe
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9 repartitii în locuinţele sociale
Urmare a acestor repartiţii şi schimburi de locuinţe SC Locativa SA a predat şi dat spre
închiriere spaţiile de locuit respective.
În conformitate cu HCL 414/2005, SC Locativa SA a preluat în gestiune infrastructura
Incubatorului de Afaceri Botoşani.
Această activitate este organizată sub forma unui serviciu distinct în cadrul societăţii.
Incubatorul de Afaceri Botoşani este structurat pe două centre: unul Administrativ şi unul de
Microproducţie, situate în locaţii diferite, ambele funcţionând în clădiri moderne, dispunând de utilităţi
şi dotări la standarde europene.
a) Centrul Administrativ corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN, este
destinat firmelor care doresc să închirieze un spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor administrative, de
promovare şi/sau relaţii cu clienţii. Centrul administrativ are o suprafaţă construită de 871,39 mp şi
dispune de:
- 40 de birouri pentru firmele incubate, cu suprafeţe variind între 18,28 mp şi 36,44 mp pentru
firme incubate, din care 1 este liber
- un birou pentru personalul incubatorului
- 5 birouri ocupate de personalul Primăriei Mun. Botoşani
- 3 birouri ocupate de Consiliul Judeţean - evidenţa populaţiei
- sală de conferinţe
In cursul anului 2014 au fost 7 firme care au renunţat la spaţiile ocupate, iar un număr de 6
societăţi au fost admise a funcţiona în cadrul Incubatorului de Afaceri
b) Centrul de Microproducţie corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN, este
destinat activităţii de producţie a firmelor incubate. Centrul de microproductie are o suprafaţă construită
de 4.188,92 mp şi dispune de:
- 20 de spaţii de producţie cu suprafeţe variind între 250 şi 270 mp, din care două sunt libere
- biblioteca pentru IMM-uri
- sală de conferinţe
- atelier mecanic
In cursul anului 2014 au părăsi spaţiile ocupate şi au fost admise a funcţiona tot şase societatăţi
comerciale.
II. Un alt domeniu în care SC LOCATIVA SA îşi desfăşoară activitatea este cel al lucrărilor de
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
În principal, activitatea de construcţii se axează pe următoarele tipuri de lucrări:
- executarea de reaparaţii la clădirile aflate în patrimoniul sau în administrarea SC Locativa SA
- executarea de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru terţi.
- executarea de mici lucrări către populaţie (curăţare coşuri fum, reparaţii instalaţii sanitare şi
electrice, etc.)
-

OBIECTIVE DE INVESTIŢII ASUPRA IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI
BOTOŞANI REALIZATE ÎN ANUL 2014, DIN TRANSFERURI DIN BUGET LOCAL
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Din sumele alocate necesare pentru intervenţii majore asupra imobilelor proprietatea
Municipiului Botoşani, în anul 2014, s-au executat lucrari în valoare totatlă de cca. 461500 lei.
Suma a fost utilizată pentru efectuarea următoarelor lucrări:
Nr.
crt.

OBIECTIV INVESTITII

ALOCAT

1

Piata 1 Decembrie nr.8

30000

2

1 Decembrie 23

32500

3

Piata 1 Decembrie nr.9

46000

4

Piata 1 Decembrie nr.16

26000

5

Piata 1 Decembrie nr.21

21000

6

1 Decembrie 39

14000

7

1 Decembrie 29

55400

8

1 Decembrie 48

46000

9

Utlitati spaţii comerciale Piaţa 1 Decembrie

17.800

10

Locuinte sociale sediu NOVA APASERV

19100

11

Montaj cazan incalzire Calea Nationala nr.34

30000

12

1 Decembrie 13

47000

13

Savenilor nr.18

10000

14

Bransament apa canal str. 1 Decebrie nr.53

6100

15

Bransament apa canal str. 1 Decebrie nr.79

3600

16

Bransament apa canal str. Savenilor 14

6500

TOTAL

411000

De asemenea la capitolul investitii au fost alocate 50.500 lei pentru elaborarea diverselor faze de
proiectare pentru urmatoarele imobile :
Nr.
crt.

OBIECTIV INVESTITII

ALOCAT

1.

Expertiza tehnica+ PT Piat 1 decembrie nr.14

8000

2.

Expertiza tehnica+ PT 1 Decembrie nr.50

8000

3.

Expertiza tehnica+ PT Armeana nr.48

4000
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4.

Expertiza tehnica+ PT Tudor Vladimirescu nr.103

2000

5.

Expertiza tehnica+ PT Calugareni nr.5, sc.F

2500

6.

Expertiza tehnica+ PT Parcul Tineretului nr.140

4000

7.

Expertiza tehnica+ PT Parcul Tineretului nr.135

4000

8.

Expertiza tehnica+ PT Aleea Unirii nr.14

12000

9.

Expertiza tehnica+ PT 1 Decembrie nr.13

3000

Montaj cazan de incalzire Calea Nationala nr.34

3000

10.

TOTAL

50500

Accentul principal în prioritizarea obiectivelor de investiţii finanţate, a fost pus pe strategia de
finalizare a lucrărilor începute anterior şi refacerea faţadelor la cinci clădiri din centrul istoric al
Municipiului Botoşani.
Un alt punct de importanţă în selectarea spre finanţare a obiectivelor de investitii finanţate din
buget local îl constituie numărul direct de beneficiari ai unor lucrări de reabilitare şi preocuparea
municipalităţii, prin societăţile de profil pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a chiriaşilor. În acest
sens, au fost alocate sume pentru modernizarea punctului termic de la Camin Textila , astfel încât
chiriaşii să beneficieze de caldură şi apă caldă la parametrii normali.
Din fondurile proprii ale SC Locativa SA, au fost asigurate lucări de intervenţii, reparaţii şi
întreţinere a fondului locativ în anul 2014, în valoare de 54.860 lei. Lucrările au fost efectuate prin
sectorul propriu de construcţii al societăţii.
La nivelul anului 2014, SC Locativa SA, societate având ca acţionar unic Consiliul Local al
Municipiului Botoşani, a obţinut profit, nu înregistrează datorii restante către bugetul statului şi
furnizori, nu beneficiază de subvenţii de la bugetul local şi cel de stat, contribuind la Bugetul
Municipiului Botoşani cu suma totală de 1474516 lei, reprezentând impozite şi taxe locale, redevenţe,
dividende.
Managementul societăţii a îndeplinit obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite prin
Hotărârile Consiliului de Administraţie, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
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ORDINE PUBLICĂ

Atribuţiile generate de Legea 155/2010 - Poliţiei Locale, au presupus schimbări radicale în
plan conceptual, organizatoric şi acţionar, care au orientat managementul instituţiei către nevoile
societăţii şi folosirea eficientă a resurselor pentru siguranţa cetăţeanului, protejarea bunurilor aflate pe
domeniul public respectarea unei bune convieţuiri cu respectarea legilor în vigoare.
Pregătirea profesională a personalului în Şcoli de Formare Profesională aparţinând Ministerului
de Interne a constituit o prioritate, astfel la această dată un număr de 100 poliţişti locali au finalizat
instruirea la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Politiei de Frontieră IASI pe o
durată de 3 luni.
În perioada supusă analizei, la nivelul Poliţiei Locale Botoşani, au fost constatate un număr de
7,352 contravenţii, fiind aplicate 3.205 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 734,965 lei, 51
sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din activităţi de comerţ ilicit şi 4,096
cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a dispus avertizarea scrisă a
contravenienţilor.
Pe linia prevenirii şi sancţionării distrugerilor de bunuri aparţinând autorităţii publice locale,
s-au efectuat patrulări în zonele de competenţă, rezultatele fiind deloc de neglijat. Poliţiştii locali au
constatat 89 de cazuri de distrugere a domeniului public, fiind aplicate 55 amenzi în valoare de
22.800 lei şi 34 avertismente scrise.
Acţiunile şi activităţile desfăşurate de biroul circulaţie rutieră sunt mixte, în strânsă colaborare şi
cooperare cu serviciul rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani.
Pentru a înţelege implicarea Poliţiei Locale la respectarea normelor legale privind masa maxim
admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, supunem spre analiză câteva date furnizate de Direcţia
Taxe Locale Botoşani astfel:



În perioada 01.01.2010-31.12.2010 s-a încasat suma de 104.404 lei;
În perioada 01.01.2014-30.09.2014 (odată cu înfiinţarea Poliţiei Locale şi a biroului
Rutier) s-a încasat suma de 298.072 lei.
În ceea ce priveşte activitatea de constatare a contravenţiilor pe linie de parcare şi staţionare în
locuri interzise conform H.C.L.70/2011, poliţiştii locali au constatat un număr de 1.626 contravenţii
din care 364 sancţionate cu amendă în valoare totală de 70.839 lei, iar 1.262 cu avertisment scris.
Având în vedere numărul ridicat al sancţiunilor cu avertisment, se poate trage concluzia ca poliţiştii
locali au pus accent pe activitatea de prevenire şi consiliere a cetăţenilor, în ceea ce priveşte cunoaşterea
legii şi dezvoltarea unui simţ civic adecvat.
Serviciul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal a efectuat un număr de 7 controale
tematice.
Au fost instrumentate un număr de 259 sesizări şi reclamaţii, primite , cu privire la lucrări fără
autorizaţie de construire, nerespectarea autorizaţiilor, ocuparea domeniului public fără acordul Primăriei,
nerespectarea amplasamentelor aprobate, blocarea străzilor si a căilor de acces.

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România
T +4 0231 502 200 F +4 0231 531 595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

124/165

La fiecare sesizare s-au făcut verificări la faţa locului,s-au întocmit note de constatări , propuneri de
măsuri, s-au aplicat sancţiuni şi s-au acordat termene pentru intrare în legalitate, sau de dezafectare a
lucrărilor realizate ilegal şi aducerea terenului la forma iniţială.
Au fost constatate fapte şi aplicate sancţiuni după cum urmează:
Sancţiuni aplicate
Sancţiuni la Legea nr.
Proces verbal
50/1991 Legea nr.
la HCL
185/2013
163

55

49

Avertisment

Valoare
amenzi

59

117.400

Activitatea desfăşurată de Serviciul Activitate Comercială, Camera de Corpuri Delicte este
planificată şi organizată conform Planului de muncă trimestrial, detaliat lunar prin Programele
de control aprobate de conducerea instituţiei, urmărindu-se atingerea obiectivelor specifice
stabilite conform sferei de competenţă.
Au fost verificate 361 unităţi comerciale, iar sumele încasate la bugetul local fiind in
valoare de 408.743,29 lei.
Au fost efectuate verificări cu prioritate în Piaţa Municipiului şi Viilor, s-a urmărit
respectarea normelor privind comerţul stradal, comercializarea de ţigări şi băuturi alcoolice
minorilor, fiind sancţionate cu amendă un număr de 221 de persoane având un cuantum de 43.680
lei şi 103 cu avertisment.
În camera corpuri delicte au fost confiscate bunuri cu o valoare de 3.913 lei, fiind întocmite
43 procese verbale cu amendă în valoare de 120.000 lei
Suma încasată la bugetul local, urmare acţiunilor de control din perioada 01.01.201231.12.2012 este mai mare cu un procent de 124% comparativ cu anul anterior(319622,44 lei)
întrucât s-a reuşit atât o identificare operativă a noilor unităţi comerciale apărute, cât şi
monitorizarea celor existente.
- Comercianţii stradali cu obiecte artizanale specifice sărbătorilor 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 exerciţiului comercial s-au aplicat măsurile contravenţionale legale.
- Coroborat cu informaţiile oferite de Compartimentul Siguranţa Circulaţiei Rutiere, s-au efectuat
acţiuni de verificare a activităţilor comerciale desfăşurate de transportatorii de marfă, staţionaţi
permanent în parcarea ” Modarom”. În urma avertizării contravenţionale, s-au aplicat 16 avertismente
contravenţionale şi s-a obţinut angajamentul persoanelor aflate în culpă de a se autoriza pentru serviciile
de transport marfă.
Activitatea Serviciului Mediu, din cadrul Poliţiei Locale , au fost verificate un număr de 78 de
contracte încheiate cu SC Urban Serv., asociaţii de proprietari au fost informate cu privire la intrarea în
vigoare a H.C.L. nr. 355/2011 – privind Norme de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi
curăţeniei în municipiul Botoşani.
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De asemenea, în luna ianuarie 2014 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.
Pentru asigurarea unui mediu curat s-au efectuat controale în vedere identificării rampelor de
gunoi clandestine, datorate depozitării necontrolate de deşeuri în diferite locaţii, cu precădere pe
terenurile virane de la periferia oraşului.
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.
Cu sprijinul D.S.V.S.A. a fost soluţionate aspectele reclamate de locuitorii din zona Tulbureni,
unde a fost improvizat un adăpost pentru câinii fără stăpân.
Pentru înlăturarea fenomenelor ce cauzează poluarea mediului a fost întocmit un
număr de 135 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prin care a fost
dispusă sancţiunea avertismentului în cazul a 84 procese-verbale, şi 51 sancţiuni cu amendă –
în valoare de 21.950 lei.
Efectuarea unui număr de 342 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 28 vehicule abandonate/fără stăpân.
În perioada 29.10.-02.11.2014, 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.
Activitatea Serviciului Juridic relaţii publice şi executare mandate aducere este structurată
pe trei segmente de activitate: activitate juridică, activitate legată de relaţiile publice şi activitate
privind executarea mandatelor de aducere.
În cadrul activităţii juridice, s-a asigurat consultanţă şi reprezentarea Poliţiei Locale
Botoşani, au fost apărate drepturile şi interesele legitime ale instituţiei în raporturile cu alte autorităţi
sau instituţii publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică; în
condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice instituţiei, au fost avizate şi contrasemnate actele cu
caracter juridic.
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De asemenea, dacă a fost cazul, s-a asigurat prezenţa la instanţele judecătoreşti de toate
gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele administrative cu
atribuţii jurisdicţionale, unde s-au putut pune concluzii, în care au fost susţinute cu demnitate şi
competenţă drepturile şi interesele legitime ale Poliţiei Locale Botoşani.
Toate reclamaţiile au fost soluţionate în termenul legal, fiind întocmite şi expediate
răspunsurile către petiţionari.
Poliţia Locală Botoşani, prin natura atribuţiunilor ce îi revin, desfăşoară activităţi de
colaborare şi cooperare cu instituţii ale statului în scopul asigurării unui climat corespunzător de ordine şi
linişte publică pe raza de competenţă.
În perioada supusă analizei, în baza protocolului încheiat, efectivele de ordine publică din
cadrul instituţiei noastre, au acţionat, împreună cu agenţi de ordine publică şi circulaţie din cadrul
Poliţiei Municipiului Botoşani, în patrule mixte, în diferite zone ale municipiului, în zone în care,
periodic, situaţia operativă a impus suplimentarea efectivelor cu atribuţiuni de menţinere a ordinii şi
liniştii publice.
Cu această ocazie, în comun cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Botoşani s-a acţionat la un număr de
512 de apeluri la 112.
De asemenea, un număr de 21 persoane, surprinse în flagrant, au fost predate pe bază de proces verbal,
reprezentanţilor I.P.J. Botoşani, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii de infracţiuni.
O colaborare foarte bună am avut cu efectivele de jandarmi cu care am acţionat pentru prevenirea
şi combaterea faptelor de tulburare a ordinii şi liniştii publice cu ocazia manifestărilor cultural – artistice,
sportive şi religioase desfăşurate în municipiu.
În urma unor reclamaţii venite din partea cetăţenilor au fost monitorizate terenurile de sport ale
instituţiilor de învăţământ, dat fiind faptul că unii tineri le folosesc după orele 22.00, tulburând liniştea
publică a locatarilor din vecinătatea acestora.
O bună colaborare a fost înregistrată, în perioada supusă atenţiei, cu reprezentanţii Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Un număr de 16 minori obligaţi de tutori
să apeleze în mod repetat la mila publicului au fost conduşi şi predaţi pe bază de proces verbal la
Centrul de Primire a Minorilor în Regim de Urgenţă Botoşani.
În 11 cazuri a fost solicitat sprijinul SJA Botoşani, pentru transportarea unor persoane căzute
pe stradă. Alte 27 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 Noapte, Spitalul Judeţean şi administraţia . Din luna decembrie a acestui an
Centrul de Noapte este ocupat la capacitate maximă. În plus au fost suplimentate locuri la Administraţia
Taberelor.
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SĂNĂTATE PUBLICĂ
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

60 paturi
40 paturi
60 paturi
5 paturi
35 paturi

În anul 2014, activitatea medicală a fost finanţată de către CAS Botoşani prin contracte de
prestări servicii medicale pentru 111 paturi, din care 71 paturi TBC şi 40 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
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-

Aparat de ventilaţie –
1 buc
Nebulizator pentru dezinfecţie –
1 buc
Concentratoare de oxigen –
30 buc
Aparat de monitorizare functii vitale
1 buc
Aparatură pentru laborator în vederea realizării serviciilor medicale paraclinice

Spitalul de Pneumoftiziologie a funcţionat în anul 2014 cu un număr de 144 posturi aprobate în
statul de funcţii, 119 posturi efectiv ocupate şi 25 posturi vacante, blocate prin efectul legii.
Pe categorii de personal situaţia se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Categoria de personal

Nr. posturi
aprobate în
statul
de
funcţii

Nr. posturi
ocupate

19

10

1
1

1
1

5

2

59

54

5

18

16

2

18

13

5/din care 2
posturi
retinute
temporar

23

22

1

144

119

25

Medici
1
2
3

Medici rezidenţi + farmacisti
Farmacişti
Alt personal cu studii superioare

4
5
6

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
vacante
9/din care n
post retinut
temporar
3/din care 1
post retinut
temporar

În anul 2014 s-au efectuat 16 angajari in conformitate cu numarul de posturi aprobate si cu
incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli din care 12 posturi de personal medical si medical auxiliar
si 4 posturi pentru administrativ.
Procentul cheltuielilor de personal din total buget aprobat in anul 2014 a fost de 56.74%.
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Finanţarea spitalului se asigură prin următoarele surse:
A. Contract de prestări servicii medicale încheiat cu CAS Botoşani.
Total incasari –

-

6 313 394.00 lei

B. Finanţarea de la Bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, pentru:
program TBC –
450 484.00 lei
dispensar TBC – pentru:
cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale
531 520.00 lei
medici rezidenti –cheltuieli de personal 68 480.00 lei

C. Bugetul local – Primăria Municipiului Botoşani
-cheltuieli de capital, aparatură medicală
252 200.00 lei din care:
- achizitii aparatura medicala
(achiziţie Monitor functii vitale)
5 000.00 lei
-Reabilitare sarpanta din lemn-Pavilion dispensar TBC 247 200.00 lei
- cheltuieli curente
80 000.00 lei din care:
- reparatii curente
80 000.00 lei
TOTAL
332 200.00 lei
D. Venituri proprii
-venituri realizate din prestări servicii la cerere
- Venituri din chirii
- Venituri din dobinzi
- Venituri din proprietate
- Venituri din sponsorizari
TOTAL INCASARI

139 831.00 lei
1475.00 lei
67.00 lei
4 999.00 lei
1 500.00 lei
7 843 950 lei

Veniturile unitatii au fost completate in anul 2014 cu suma de 80.175,00 lei reprezentind bunuri cu
titlu gratuit din care:
- Medicamente si materiale sanitare- 78.818,00 lei
- Obiecte de inventar
1 357,00 lei
La data de 31.12.2014 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani nu inregistreaza plati restante, toate
drepturile de personal au fost achitate in conformitate cu legislatia in vigoare.
În vederea pregătirii pentru acreditarea spitalului, evaluare care va avea loc în trim. II – 2015 unitatea a
efectuat activitati in vederea indepliniri standardelor de calitate a actului medical si de
crestere a gradului de satisfactie a pacientului si a personalului.
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Sănătate
Furnizorii de servicii medicale din municipiul Botoşani, în anul 2014:
Nr.
Crt.
1.

Denumire
Indicatori de eficienţă
Utilizarea paturilor
Durata medie de
spitalizare
Rulajul bolnavilor
Mortalitatea

Spitalul de Recuperare Sf.
Gheorghe Botoşani
2012
2011
274,08
271,64
11,65
11,18
23,52
0,02

Spitalul de Pneumoftiziologie
Botoşani
2014
2013
278,47
274,00
17,65
17,40

24,30
0,02

16,75
1,37

16,71
1,59

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 cu 2 cabinete pneumologie.

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.
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SPITALUL DE RECUPERARE SFÂNTUL GHEORGHE
Spitalul functioneaza cu un numar de 195 de paturi pentru spitalizare continua (din care 180 au
fost finantate de catre CJAS Botosani, in anul 2014) 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 2014 au fost internati 4.526 de pacienti , realizandu-se 51.116 de zile de
spitalizare, prin spitalizare continua si 956 de pacienti in compartimentul spitalizare de zi cu 7.372
zile de spitalizare .
In ambulator s-au prezentat 21.011 de pacienti pentru consultatii si tratament , din care:
9.596 la cabinetul de recuperare medicina fizica si balneologie , 3.116 la cabinetul de reumatologie ,
2.237 la cabinetul de neurologie , 1.770 la cabinetul de medicina interna , 2.914 la cabinetul ORL , 620
la cabinetul de geriatrie si 758 la camera de garda etc. .
In baza de tratament s-au efectuat 161.093 de proceduri din care 40.068 pentru bolnavii din
ambulator si 121.025 pentru bolnavii din spital , in laboratorul de radiologie si imagistica medicala s-au
efectuat 10.035 de radiografii din care 4.531 pentru pacientii din ambulator si 5.504 pentru pacientii
internati , la laboratorul de analize medicale s-au efectuat 107.460 de analize, din care 68.604 pentru
pacientii din spital si 38.856 din ambulator, iar in laboratorul de explorari functionale s-au efectuat
7.410 invesrigatii din care: 4.308 EKG, 357 PFV, 1.204 oscilometrii si 1.541 ecografii.
Unitatea detine aparatura si echipamente medicale performante pentru desfasurarea in bune
conditii a activitatii medicale , cum ar fi:
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-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,
electromiograf, 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.
Finanţarea spitalului se asigură prin următoarele surse:
A.Contract de prestări servicii medicale încheiat cu CAS Botoşani.
Pentru anul 2014 s-au încheiat următoarele contracte:
- Prestări servicii medicale spitaliceşti: 8.324.164,05 lei
Acuţi 293 cazuri cu o valoare de
contract de 401.947,36 lei
Cronici 4.037 cazuri cu o valoare de
contract de 7.771.828,80 lei
Spitalizare de zi - 851 cazuri cu o valoare de
contract de 150.387,89 lei
-Servicii medicale paraclinice în valoare de 166.811,39 lei.
- Servicii clinice – ecografii in valoare de 12.377,68 lei
- Servicii clinice în valoare de 182.698,0 lei
- Servicii de reabilitare medicala în valoare de 207.299,82 lei
Total contract CAS = 8.893.350,94
B. Finanţarea de la Bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Botoşani pentru:
- Rezidenti - cheltuieli de personal - 223.536 lei
C. Finanţare de la Bugetul Local = 0
In anul 2014 veniturile realizate au fost de 9560.1 mii lei din care : 8.835.4 mii lei pentru
prestatiile medicale decontate de catre CJAS Botosani - 92,4 % ; 502.2 mii lei venituri proprii realizate
din diferite prestatii medicale efectuate la cererea pacientilor, sponsorizari, etc. - 5,3%, iar 222.5 mii lei,
reprezentand 2.3% este finantarea conform contractelor incheiate cu DSP ( medici rezidenti).
Procentul cheltuielilor de personal din sumele contractate cu CJAS a fost de 69,43 % . Din
total buget alocat = 52,85% - cheltuieli de personal, 40,83% - cheltuieli cu bunuri si servicii, 6,35% cheltuieli cu medicamentele, 6,17% - cheltuieli de capital .
Costul pe zi de spitalizare pentru un bolnav internat a fost de 147 lei .
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La finele anului 2014 nu s-au inregistrat arierate la furnizori si toate drepturile salariale au fost
acordate salariatilor.
Din veniturile proprii ale unitatii s-au realizat lucrari in regie proprie, precum reabilitarea si
igienizarea farmaciei in valoare de 22.4 mii lei, igienizare subsol tehnic si ateliere in valoare de 16.2 mii
lei, amenajarea beci in valoare de 2.9 mii lei, reconditionare tablou electric 1.2 mii lei , s-a montat
mana curenta pe holuri etaj I si II in valoare de 1.2 mii lei,
Tot din venituri proprii, in antrepriza s-au executat urmatoarele lucrari :
-reabilitarea centralei termice ,in valoare de 24.6 mii lei
S-a elaborat proiectul si s-au obtinut avize pentru construirea arhivei spitalului ,in valoare de
6,0 mii lei
In anul 2014 s-au achizitionat din venituri proprii aparatura medicala si alte echipamente in
valoare de 78.6 mii lei, astfel: sistem electroforeza in valoare de 40.0 mii lei ,aparat imunologie 5.4 mii
lei, pentru laboratorul de analize medicale , audiometru 16.99 mii lei, cabinetul ORL, masini de spalat
vase, in valoare de 9.8 mii lei, freza pentru zapada 4.4 mii lei, etc.
In anul 2014, Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani a fost acreditat, cu nivelul
maxim de acreditare, de catre Comisia de Acreditare CONAS, iar Laboratorul de analize medicale a
fost acreditat RENAR.

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România
T +4 0231 502 200 F +4 0231 531 595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

134/165

CULTURĂ
TEATRUL MIHAI EMINESCU
Institutia si-a desfasurat activitatea de spectacole si concerte in anul 2014 in urmatorii
parametri:
- din punct de vedere economico-financiar, s-au jucat un numar de 92 spectacole, dintre care 64 la sediu
si 28 in deplasare.
Numarul total de spectatori a fost de 26.533, dintre care 13.425 la sediu si 13.108 in deplasare.
In ceea ce priveste vanzarile de bilete, in anul 2014 s-au inregistrat venituri totale din urma vanzarilor
acestora in cuantum de 110.786 lei.
La capitolul “Venituri proprii”, Teatrul “Mihai Eminescu” din Botosani a inregistrat un total de
144.500 lei. La capitolul “Alte venituri”, in anul 2014 Teatrul “Mihai Eminescu” din Botosani a
inregistrat urmatoarele sume:
-

inchiriere spatiu: 22.728 lei;

-

alte venituri : 10.986 lei.

Din punct de vedere artistic, in anul 2014 au avut loc un numar de 6 spectacole in premiera:
“Aventurile baronului Munchhausen” (21.02.2014)
“ Bani din cer” (29.03.2014)
“Conu Leonida fata cu reactiunea” (05.04.2014)
“Clubul etichetelor” (07.06.2014)
“Jocuri in spatele curtii” (20.06.2014)
“ Avarul” (21.06.2014)

Numar

de

spectacole 2014

SPECTACOLE
92

SEDIU 64

Numar

Vanzari

Venituri

spectatori 2014

bilete

proprii

2014

2014

SPECTATORI

SEDIU

26.533

13.425

(activități

110.786

SEDIU

144.500

în

parteneriat)
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TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET VASILACHE
Trupa Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a fost prezentă în primul trimestru al
acestui an la Suceava şi Dorohoi prezentând îndrăgitele spectacole „Motanul încălţat” şi „Povestiri de
buzunar”.
În luna ianuarie a anului trecut s-a încheiat depunerea textelor pentru Concursul de
dramaturgie pentru copii şi tineret „Vasilache”. Cea de-a II-a ediţie a concursului s-a adresat tuturor
creatorilor, indiferent de vârstă, din ţară şi din străinătate, care şi-au propus să scrie piese de teatru
originale, pentru cele două secţiuni: copii şi tineret. Rezultatul concursului a fost anunţat în data de 15
aprilie 2014, concursul neavând nici un câştigător.
În luna martie 2014, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache a început lucrul la atelierele
teatrului pentru punerea în scenă a piesei „Elefănţelul curios”, în regia lui Valentin Dobrescu, prima
premieră din anul 2014.
Teatrul „Vasilache” a răpsuns afirmativ la invitaţia lansată de UNITER de a se alătura
Campaniei „Artişti pentru artişti”.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a depus cererea de finanţare la Administraţia
Fondului Cultural Naţional pentru proiectul „Azi student, mâine actor – Botoşani 2014, ajuns la a III-a
ediţie, instituţia încheind Acorduri de parteneriat cu mai multe unităţi de învăţământ superior din ţară.
Proiectul nu a primit finanţare.
De asemenea, a fost depus la Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru
Relaţia cu Românii de Pretutindeni, proiectul „Caravana Vasilache în Bucovina de nord”, ediţia a II-a
proiect preconizat a se desfăşura în semestrul al II-lea al anului precedent. Din cauza situaţiei
conflictuale din Ucraina, instituţia nu a mai desfăşurat acest proiect.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” este partener cu Asociaţia Culturală Replika pentru
realizarea proiectului „Teatrul Drepturilor Copilului”, proiect ce va fi finanţat de AFCN.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” are încheiat un parteneriat cu Liceul Tehnologic
Special „Sf. Stelian” Botoşani, copii beneficiind de 12 locuri pentru vizionarea spectacolelor
duminicale.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a fost gazda Festivalului – Concurs „Micii
păpuşari”, ediţia a VI-a, dar şi partener împreună cu Societatea Cultural Artistică „Arlechin” Botoşani,
Palatul Copiilor, Botoşani şi Grădiniţa cu program prelungit „Şotron” Botoşani. Teatrul „Vasilache” a
găzduit expoziţia de păpuşi realizată de copiii participanţi la Festivalul „Micii păpuşari”.
În luna martie 2014 a fost lansat proiectul „Bilet în aşteptare”, având scop participarea la actul
artistic al persoanelor defavorizate şi asigurându-le accesul gratuit la spectacolele duminicale.
Teatrul „Vasilache” a stabilit orarul de spectacole pentru programul „Să ştii mai multe, să fii
mai bun!” şi a prezentat, în săptămâna 7 – 13 aprilie a.c., spectacole în cadrul programului „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!” cu implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a dascălilor, atât din municipiu, din
judeţ, dar şi din localităţile limitrofe.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a pus în scenă prima premieră din anul 2014, în
data de 27 aprilie, spectacolul „Elefănţelul curios”, în regia lui Valentin Dobrescu.
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Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a pregătit copiilor dorohoieni o stagiune
permanentă la ei acasă, unde au prezentate, în zilele de sâmbătă, spectacolele „Trăistuţa cu poveşti”,
„Clovnul” şi „Elefănţelul curios”.
Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni a aprobat proiectul „Caravana Vasilache în Bucovina de nord”, ediţia a II-a proiect ce se
va desfăşura în perioada 8 – 14 septembrie 2014.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a primit invitaţii de participare la Festivaluri din
ţară şi străinătate, pregătind pentru Festivalul de la Subotica - Serbia spectacolul „Greierele şi furnica”
şi „Peripeţiile lui Tim”, pentru festivalul de Brăila spectacolul „Greierele si furnica”.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a primit invitaţii şi a răspuns pregătind
documentaţii de participare cu spectacolele „Trimiteţi moartea în vacanţă” la Festivalul din Les Sages
Fous Canada şi Greierele şi furnica” la Festivalul Neapolis Nabel – Tunisia, iar pentru festivalurile din
ţară „Greierele şi furnica” – Festivalul Internaţional de Teatru Oradea, spectacolul „Povestiri de
buzunar” pentru Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii „Cărăbuş” din Brăila, confirmându-ne
prezenţa în perioada 13-15 august a.c. şi spectacolele „Cei trei pruceluşi” şi „Păcală în satul lui” pentru
a fi prezentate la Festivalul de artă medievală „Ştefan cel Mare” din Suceava, îăn zilele de 16 şi 17
august 2014.
În data de 29 iunie 2014, trupa Teatrului „Vasilache” a pus în scenă cea de-a II-a premieră
„Legenda Cetăţii Neamţului”, în regia lui Marius Rogojinschi.
În luna august instituţia a participat la prima ediţie a Festivalului Naţional de Teatru pentru
Copii ,,Cărăbuş” desfăşurat la Brăila, unde a susţinut două reprezentaţii cu spectacolul ,,Povestiri de
buzunar”.
Tot în august teatrul a participat la Festivalul de arta medievala “Ştefan cel Mare” de la Suceava
unde actorii teatrului au prezentat, în Cetatea de Scaun a Sucevei, câte doua reprezentaţii cu spectacolul
“Cei trei purceluşi” şi câte doua reprezentaţii cu spectacolul “Păcală în satul lui”.
În luna septembrie Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a fost prezent la „Cultural
SeptemberFest – 2014 Botoşani” cu spectacolul „Păcală în satul lui” . Spectacolul, prezentat de actorii
teatrului, s-a ţinut în Centrul Istoric al municipiului Botoşani. De asemeni, a fost organizată o expoziţie
cu păpuşi.
În perioada 8 – 9 noiembrie 2014 Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a găzduit
festivalul – Concurs Naţional de Interpretare a piesei de teatru într-un act „Mihail Sorbul, ediţia 24,
organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
coorganizator fiind Teatrul „Vasilache”.
Începând cu luna noiembrie se începe lucrul la ultima premieră din acest an. Duminică, 7
decembrie 2014 a fost prezentat publicului spectator în premieră spectacolul „O rază de soare”, în regia
lui Marius Rogojinschi.
În anul 2014, actorii au realizat următorii indicatori:
a) Premiere
Număr premiere
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b) Spectacole prezentate
Număr spectacole
c) Spectatori
Număr spectatori
d) Venituri proprii - lei
Venituri proprii

190

19.204

123.314

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

6

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

12

g) Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (% )
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei
(% )
h) Număr de apariţii în presă
Număr de apariţii în presă
i) Indice de ocupare a sălii la sediu %
indice de ocupare a sălii la sediu %
j) Număr mediu de personal angajat
Nr. mediu personal aprobat
Nr. mediu personal angajat

15,50 %

606

55,80 %

28
19

k) Perfecţionarea personalului – numărul de angajaţi care au urmat diverse forme de perfecţionare
Perfecţionarea personalului
5
l) Cheltuieli pe beneficiar - lei
Cheltuieli pe beneficiar
m) Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor %
Ponderea cheltuielilor

41,43 lei

79,43 %

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 instituţie de concerte, prin activităţile pe care le desfăşoară, se
adresează diverselor colectivităţi socio-profesionale, vizând asigurarea accesului la completarea
nivelului cunoştinţelor muzicale a cât mai multor cetăţeni, contribuind la dezvoltarea intelectuală şi
spirituală a personalităţii umane, la formarea gustului etic şi al judecăţilor de valoare în domeniul
culturii muzicale.
Pe linia experimentului şi a inovaţiei, se poate vorbi de diversificarea unor manifestări artistice
nonconvenţionale, cum ar fi: parteneriate culturale cu licee , şcoli, filarmonici din ţară, solişti şi dirijori.
Partenerii tradiţionali ai Filarmonicii de Stat Botosani au fost şi în anul 2014 instituţii de
cultură din Botoşani şi din judeţele învecinate.
Filarmonica de Stat Botosani îşi propune, ca prin repertoriul de stagiune care respecta atât
funcţia formativă cât şi cea informativă, specifice actului artisitic cultural-muzical, invitarea unor
artişti îndrăgiţi, abordarea genurilor muzicale ( simfonic, vocal si vocal -simfonic, liric, divertisment si
altele), să atragă cât mai mulţi spectatori .
Filarmonica de Stat Botosani îşi propune, ca prin proiectele sale să se adreseze unor
segmenete de public potenţial din toate categoriile de vârstă şi preocupări, încercând să atragă spre sala
de concerte, într-un mod firesc, cât mai multe persoane, acestea devenind publicul stabil de mâine,
nelipsit din sălile de concerte.
În cadrul proiectelor proprii, realizate prin programele de la sediul instituţiei, concertele s-au
adresat unui public extrem de larg vizând toate grupele: de vârsta, sex, apartenenţă socială, etc. Acesta
a participat într-un număr semnificativ, la toate activităţile programate, existând unele situaţii, în care
sălile s-au dovedit a fi neîncăpătoare.
Concertele simfonice adresate cu precădere publicului meloman cuprind interpretarea
capodoperelor muzicale universale şi româneşti şi în acelaşi timp oferind publicului dedicat,
posibilitatea audierii pe viu a artei interpretative, a unora dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi solişti din
România dar şi din străinătate.
In proiectele proprii, realizate în afara instituţiei, orchestra Filarmonicii de Stat Botosani a
intregit peisajul muzical botoşănean, care reverberează tot mai puternic şi mai convingător în contextul
cultural regional şi naţional oferind oraşului nostru locul de cinste pe care îl merită in cadrul circuitului
de valori culturale şi spirituale universale.
Organizarea unor spectacole eveniment (ca partener sau coproducător) pentru a sărbatori
anumite momente importante pentru biografia profesională a unor instituţii prestigioase la nivel local,
precum şi sărbatorirea zilelor de importanţă naţională: evenimente istorice, culturale, sărbători
religioase, momente reprezentative pentru istoria culturală a oraşului (Ziua poetului national Mihai
Eminescu, Zilele municipiului Botosani,etc.).
Realizarea de proiecte de parteneriat artistic cu adresabilitate extinsă la nivel regional, în
scopul promovării muzicii în acele oraşe şi municipii, care nu deţin instituţii de profil (mun. Suceava,
Pascani, Falticeni, Radauti, Piatra Neamt), dar si in mun.Iasi si Bacau.
Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la
proiectele incluse în acestea):
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1. Identificarea nevoilor culturale ale publicului prin realizarea de studii anuale privind
cunoaşterea publicului:
Au fost aplicate o serie de chestionare de opinie, analize statistice, conferinţe de presă cu
ocazia concertelor extraordinare cuprinzând părerile unor specialişti şi spectatori avizaţi, scopul acestor
chestionare fiind acela de diversificarea ofertei culturale în funcţie de cerinţele publicului spectator.
2. Concerte tradiţionale şi concertul de vineri seara
In cadrul acestui proiect cu o lungă existenţă la Botoşani este evidenţiată importanţa creaţiei
muzicale universale şi româneşti prin abordarea diferitelor genuri muzicale având scopul de a cultiva
interesul publicului meloman prin crearea unei punţi de dialog muzical şi de colaborare .
3. Manifestări omagiale şi spectacole promoţionale
Au fost organizate o serie de concerte în cadrul Zilelor municipiului Botoşani, Zilelor „George
Enescu”, spectacole de promenadă (între stagiuni) cât şi cu ocazia altor sărbători având ca scop
creşterea imaginii mun. Botoşani, dezvoltarea sentimentului de patriotism, aniversarea marelui
compozitor George Enescu, precum şi dezvoltarea gustului pentru muzică şi atragerea unui altfel de
public în sala de spectacole.
4. Spectacole de varietăţi şi de divertisment
Au fost organizate spectacole de operă, Concertul pentru Anul Nou, Concertul de Crăciun,
Concertul de 8 Martie, Concertul pascal toate având ca scop încântarea publicului meloman, atragerea
unui număr cât mai mare de auditori în sala de spectacole, atragerea publicului din oraşele învecinate.
5. Inovaţie şi experiment în organizarea concertelor prin realizarea unor concerte de jazz şi
rock simfonic, pop-simfonice, muzică din filme. Prin diversificarea repertoriului s-a urmărit atragerea
publicului în sala de concerte, promovarea imaginii instituţiei, precum şi atragerea altor categorii de
spectatori în special tineri.
6. Spectacole sincretice muzical - coregrafice
Prin organizarea concertelor lecţie se urmăreşte atragerea şi formarea publicului de mâine,
formarea soliştilor şi dirijorilor viitori, dezvoltarea înclinaţiei pentru muzică .
Dintr-un număr total de 18 programe - gândite pe o perioadă de 3 ani din cadrul acestor
proiecte - în anul 2014 au fost deja realizate 7. De asemenea se are în vedere ca în cadrul Programelor
Operaţionale RO-UA şi RO-MD 2015/2016 să se demareze proiectul cultural transfrontalier privind
promovarea muzicii româneşti în afara graniţelor ţării.
Alte manifestări culturale realizate in anul 2014:
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Filarmonica de Stat Botosani a organizat concerte gratuite, în aer liber, concerte pentru
persoane cu nevoi speciale, concerte pe Pietonalul Unirii, concerte in centrul vechi al mun. Botosani, in
Parcul „Mihai Eminescu”. Aceste concerte s-au adresat unui public extrem de vast, vizând toate grupele
de vârstă, urmărindu-se atragerea unui altfel de public decat cel meloman, catre sălile de concerte.
Concertele lecţie au valorificat bunele relaţii existente între Filarmonica de Stat Botosani şi
principalele unităţi de învăţământ din municipiu şi au fost organizate cu sprijinul direct al profesorilor
de muzică şi al invăţătorilor din aceste şcoli, atat in cadrul Programului National „Scoala altfel” cât si
prin organizarea de concerte lectie tematice („Povesti muzicale”, „Cunoasterea instrumentelor
muzicale” – pentru clasele I-IV, dar si pentru clasele V-VIII „Muzica vieneza de divertisment”,
„Romantismul timpuriu” sau „Matinee muzicale pentru elevi”).
Programele acestor concerte sunt structurate în aşa fel, încât tinerii auditori să poată urmări şi
înţelegecât mai bine esenţa stilurilor muzicale, această percepţie fiind înlesnită de explicaţiile oferite de
cei care prezinta concertele.
,,Zilele George ENESCU”, la Botoşani este conceput intr-o asemenea manieră, încât să
devină prin tematică, varietate şi calitate o importantă contribuţie la afirmarea oraşului Botoşani, ca
important centru cultural al ţării, un amplu eveniment artistic cu rezonanţe interne, un mesaj de
sensibilizare şi de atragere spre viata artistică a unui număr sporit de melomani.
În acelaşi timp, politica referitoare la diversificarea spectatorilor prin organizarea unor concerte
cu repertoriu de mare popularitate a fost eficientă , relevantă fiind creşterea numărului de spectatori la
sediu dar şi în deplasare. Exemplu, concertele sustinute cu „casa închisă”: Concertul de Craciun,
Concertul de Anul Nou, Concertul de muzica latino-americana, sau concertele cu muzica din filme, dar
si spectacolele sustinute în turneul artistic din zona Moldovei din luna noiembrie alături de îndragitul
artist Tudor Gheorghe. De remarcat de asemenea, interesul publicului fata de repertoriul saptamanal,
printr-o crestere majora a numarului de spectatori la concertele curente , nu de putine ori avand
spectatori din zonele vecine municipiului Botosani.
În anul 2014 , conform proiectului de management s-a propus realizarea unui număr
total de 70 spectacole; s-au realizat în total 90 spectacole, din care 53 la sediu şi 37 în deplasare,
înregistrându-se astfel o creştere cu 20 de spectacole faţă de prevederi. În anul 2014, numărul
total estimat (conform proiectului de management) al spectatorilor a fost de 33.500 . Realizarea a
fost de 38.261 spectatori, din care: 15.865 la sediu şi 22.396 în deplasare, astfel fiind o creştere cu
4.761 a numărului de spectatori.
Execuţia bugetară a perioadei raportate:
În anul 2014 s-a aprobat un buget de 2.576.000 lei, deşi în proiectul de management
propunerea era de 2.810.000 lei, la care s-a propus realizarea unor venituri proprii în sumă de
125.000 lei; s-a reuşit îndeplinirea sumei de 167.408 lei, înregistrându-se astfel o depăşire de
42.408 lei faţă de propuneri.
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EVIDENȚA POPULAȚIEI
Activitatea S.P.C.L.E.P. Botoşani cuprinde activităţi de Stare Civilă, prin Biroul de Stare Civilă, şi
activităţi de Evidenţă a Populaţiei, prin Biroul de Evidenţă a Persoanei BOTOȘANI.
1. ACTIVITĂŢI DE STARE CIVILĂ DESFĂŞURATE PRIN BIROUL DE STARE
CIVILĂ BOTOŞANI IN ANUL 2014:
În anul 2014 au fst desfăşurate următoarele activităţi principale:
Au fost întocmite :
o 2864 acte de naştere
o 670 acte de căsătorie
o 1231 acte de deces
Au fost transcrise în actele de stare civilă, următoarele acte şi fapte de stare civilă ale cetăţenilor români
în străinătate:
o 314 acte de naştere
o 114 acte de căsătorie
o 38 acte de deces
Au fost întocmite 940 dosare de alocaţie;
Au fost întocmite în vederea deschiderii succesiunii:
o 676 Anexa 23
o 15 Anexa 24
Au fost pronunţate 24 divorţuri administrative, iar 13 dosare de divorţ au fost clasate;
S-au eliberat extrase multilingve după actele de stare civilă:
o 64 de naştere
o 28 de căsătorie
o 3 deces
Pe marginea actelor de stare civilă s-au înregistrat menţiuni astfel:
- menţiuni de căsătorie : 3840
- menţiuni de deces: 1931
- menţiuni de schimbare de nume/ prenume în străinătate: 36
- menţiuni de desfacere a căsătoriei (prin divorţ sau deces ) în străinătate: 28
- menţiuni de adopţie : 16
- menţiuni de anulare , modificare, completare şi rectificare act de stare civilă: 216
- menţiuni de divorţ judiciar, notarial şi administrative: 314
- alete menţiuni : 1860
Au fost instrumentate:
o
o

64 dosare de rectificare
36 dosare de schimbare de nume pe cale administrativă;
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o 9 dosare anulare act de stare civilă;
o 11 dosare modificare act de stare civila
Au fost eliberate la cerera:
o 2160 certificate naştere;
o 512 certificate căsătorie;
o 481 certificate deces
Au fost eliberate la cererea petenţilor alte înscrisuri după actele de stare civilă (Anexa 9,
adeverinţe, etc..) în număr de 2610.
S-au trimis la Biroul de Evidenţă a Persoanei Botoşani şi la alte Servicii Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanei 4765 de comunicări după actele de stare civilă;
S-au trimis la cererea instanţelor, parchetului, poliţiei, birourilor notariale şi altor autorităţi
1620 extrase de uz official după actele de stare civilă;
S-au făcut un număr de 2864 verificări în actele de stare civilă la cererea altor autorităţi cărora li s-a
comunicat răspunsul.
2. ACTIVITĂŢI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DESFĂŞURATE DE BIROUL DE
EVIDENŢA POPULAŢIEI BOTOŞANI IN ANUL 2014:
Biroul de Evidenţă a Persoanei Botoşani deserveşte municipiul şi 16 comune, în total 216.000
locuitori.
În anul 2014 au fost emise:
- 22808 cărţi de identitate
1371 cărţi de identitate provizorii
2004 vize de reşedinţă
Au fost făcute 26183 actualizări în R.N.E.P. ca urmare a eliberării actelor de identitate sau acordării
vizei de reşedinţă;
Au fost făcute 7145 actualizări în R.N.E.P. ca urmare a comunicărilor de naştere, căsătorie şi deces
primite de la birourile de stare civilă sau alte servicii comunitare de evidenţă a persoanelor;
Au fost făcute 2380 actualizări In R.N.E.P. ca urmare a modificării situaţiei juridice faţă de statul
roman, a stabilirii sau restabilirii domiciliului în România;
Au fost făcute 1314 actualizări în R.N.E.P. ca urmare a comunicării sentinţelor civile şi penale de
către instanţe (arestare, interzicerea unor drepturi, urmăriţi pentru executarea de sentinţă, etc)
Au fost efectuate 131 deplasări cu staţia mobilă, la penitenciar, unităţi de ocrotire social, spitale,
domiciliul persoanelor imobilizate la pat
Au fost effectuate 985 verificări ale persoanelor restanţiere, fiind legalizate ca urmare a acestor
acţiuni 574 de persoane.
Au fost puse în legalitate 461 de persoane aflate în străinătate, cetăţeni români, prin procedura
procurilor speciale.
S-au făcut 3630 verificări în R.N.E.P. la cererea D.I.T.L. Botoşani
S-au făcut 5280 verificări la cererea instanţelor, poliţiei, parchetului, executări judecătoreşti,
lichidatori judiciari şi s-a comunicat rezultatul verificărilor
Au fost întocmite 486 Anexa 401 la cererea cetăţenilor
Au fost făcute 4120 verificări la cererea cetăţenilor şi s-au întocmit răspunsurile
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S-a asigurat serviciul cu ore suplimentare în săptămâna premergătoare alegerilor europarlamentare
şi prezidenţiale (turul I şi II), lucrându-se sâmbăta şi duminica- în ziua alegerilor, tipărindu-se : 98 cărţi
de identitate şi 14 cărţi de identitate provizorie la alegerile europarlamentare şi 168 cărţi de identitate şi
31 cărţi provizorii la alegerile prezidenţiale.
Au fost eliberate 1810 adeverinţe de domiciliu la cererea cetăţenilor
- Au fost făcute 1940 verificări la cererea formaţiunilor de stare civilă, în vederea transcrierii
actelor din străinătate, comunicându-se răspunsurile.
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POLITICA DE RESURSE UMANE
În cadrul aparatului de specialitate al primarului s-a aplicat în anul 2014 o strategie de
personal bazată pe resurse, având ca principale obiective asigurarea necesarului de angajaţi, corelat cu
proiectele de dezvoltare propuse precum şi creşterea eficacităţii acestuia, rezultatele obţinute fiind
îmbunătăţirea activităţii, creşterea calităţii serviciilor în administraţia publică locală şi ridicarea
potenţialului profesional al salariaţilor.
La începutul anului 2014, numarul de posturi stabilit pentru municipiul Botosani, conform
normativului prevazut de OUG nr. 63 /2010, cu modificările şi completăriel ulterioare, a fost de
734 acelaşi ca şi în anul anterior .
În anul 2014, în cadrul aparatului de specialitate al primarului numărul mediu de angajaţi
în anul 2014 a fost de 185 faţă 207 de posturi aprobate în statul de funcţii.
În ceea ce priveşte Conmpartimentul Asistenţa medicală şi de Medicină Dentară din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoşani , numărul mediu de angajaţi a
fost de 56 faţă de 59 de posturi prevăzute în statul de funcţii.
La Serviciul 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.
Asigurarea numărului de personal s-a realizat prin organizarea în condiţiile legii, a
concursurilor de ocupare a funcţiilor publice şi contractuale vacante si vacantate.
Pe parcursul anului 2014 s-au organizat 22 concursuri de recrutare personal, după cum
urmează:
- 6 concursuri pentru ocupare pe durată determinată - 3 funcţii publice de execuţie, 3 posturi cu
contract individual de muncă , din care 1 post de asistent medical ,
- 14 concursuri pentru ocupare pe durată nedeterminată funcţii publice de execuţie vacante;
- 2 concursuri pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor de asistent medical vacante din
cadrul Compartimentului Asistenţă medicală şi medicină dentară în unităţile de învăţământ
preuniversitar.
Pentru eficientizarea procesului de recrutare s-au transformat un număr de 7 funcţii publice
vacante - o funcţie de nivel inferior a fost transformată în funcţii de nivel superior,
4 funcţii cu
grad profesionale superior şi principal au fost transformate în funcţii cu grad profesional inferior, si
două functii publice vacante cu studii medii au fost transformate în funcţii cu studii superioare.
În vederea respectării dreptului de promovare în carieră, în semestrul I şi în semestrul II al
anului 2014 au fost organizate examene de promovare în clasă ( 2 functionari publici ) şi în grad
profesional ( 31 de funcţionari publici ) şi 2 concursuri pentru personalul contractual.
În ceea ce priveşte situaţia sancţiunilor disciplinare, au fost aplicate un număr de 3 sancţiuni,
din care două pentru funcţii publice de execuţie şi una pentru funcţie cu contract individual de
muncă.
Prin HCL nr. 100 / 2014 s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani şi s-au întocmit/actualizat un
număr de 71 fişe de post.
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În domeniul perfecţionării profesionale, în anul 2014, 33 % din personalul angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului ( cu exceptia Compartimentului Asistenta Medicală şi de
Medicină Dentară ) a participat la cursuri de instruire, perfectionare seminarii sau workshopuri.
Domeniile de interes pentru personalul instituţiei au fost achiziţiile publice, managementul de proiect,
accesare fonduri structurale 2014 – 2020, prevenirea situatiilor de fraudă , conflict de interese si
incompatibilităţi în proiecte , managementul financiar al institutiilor publice . Pe baza fondurilor
alocate cu acest scop în bugetul local, a fost întocmit Programul anual de perfecţionare a
funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin care s-a asigurat participarea unui număr de 37
de persoane la cursuri de pregătire profesională finantate din buget (31 de functionari publici si 6
persoane cu contract individual de muncă).
Număr de participanţi

Forma de
perfecţionare
Funcţii publice
de execuţie
Conferinte
Seminarii
Workshop
Instruiri
perfectionare
specializare
Total

3
1
0
1
19
4
28

Funcţii
publice
de conducere
0
0
2
8
11
1
22

Total funcţii
publice
0
0
0
9
30
5
50

Funcţii
contractuale
0
1
1
2
5
1
10

Total
participanţi
3
2
3
11
35
6
60

De asemenea, în cursul anului 2014 s-a organizat un curs de pregatire destinat consilierilor
locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botosani, denumit “Pregătire, formare şi
perfecţionare profesională adresate consilierilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Botoşani”.
În baza Ordinului Ministerului Finaţelor Publice nr. 946/2005, cu modificările şi completările
ulterioare în cadrul instituţiei noastre s-a continuat implementarea Sistemului de Control Managerial
Intern prin procedurarea unor noi activităţi, revizuirea/actualizarea unor proceduri. La sfârşitul anului
2014, 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 183 proceduri
operationale.
În anul 2014 au fost organizate concursurile de management la Teatrul „Mihai Eminescu”,
Teatrul pentru Copii şi Tineret „ Vasilache” si Filarmonica de Stat Botosani, precum şi la Spitalul de
Pneumoftiziologie Botoşani, finalizate prin încheierea contractelor de management între persoanele
declarate admise şi primarul municipiului Botoşani.
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ASPECTE JURIDICE
1. Oficiul Juridic - Contencios
În cursul anului 2014, au fost repartizate spre soluţionare Oficiului Juridic Contencios un
număr de 1.851 petiţii, adrese, acte de procedură, înregistrate în registratura Primăriei Municipiului
Botoşani.
Pe lângă actele de procedură întocmite în dosarele instrumentate, consilierii juridici din Oficiul juridic
contencios au întocmit în anul 2014 răspunsuri la petiţii, referate, adrese şi puncte de vedere în număr
total de 647. Menţionăm că Oficiul juridic contencios asigură consultanţă compartimentelor din aparatul
de specialitate al primarului precum şi şefilor ierarhici oricând li se solicită. Pe lângă acestea au fost
întocmite ori avizate rapoarte de specialitate pentru promovarea de proiecte de hotărâri către consiliul
local.
În cursul anului precedent au fost instrumentate un număr de 415 dosare aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care au calitate de părţi procesuale Municipiul Botoşani, Primăria Municipiului Botoşani,
Consiliul Local al Municipiului Botoşani, Primarul Municipiului Botoşani ori Comisia Locală de fond
funciar Botoşani.
Printre dosarele de pe rolul instanţelor de judecată s-au numărat 13 contestaţii administrative împotriva
corecţiilor financiare aplicate unităţii administrativ teritoriale – Municipiul Botoşani în cadrul
proiectelor cu finanţare europeană.
În cadrul oficiului juridic în afară de reprezentare instituţiei în instanţe şi formulare de acţiuni şi apărări
s-au desfăşurat şi alte activităţi: participare la comisiile de licitaţie, informarea tuturor compartimentelor
despre actele normative specifice, asigurarea consultanţei juridice tuturor compartimentelor aparatului
propriu, participare la concilieri pentru prevenirea unor eventuale litigii, avizare pentru legalitate a
contractelor economice, convenţiile, protocoalele, etc., întocmire răspunsuri la petiţii, participare la
activităţile comisiei de disciplină etc.
Ca şi obiect al litigiilor în care s-au formulat acte de procedură se pot enumera: plângeri
contravenţionale, drepturi salariale ale personalului din învăţământul preuniversitar de stat, acţiuni în
constatarea dreptului de proprietate, uzucapiuni, anulări acte administrative: hotărâri ale consiliului
local, dispoziţii ale primarului, fond funciar, acţiuni întemeiate pe Legea nr. 10/2001, alte cereri
conform Legii nr. 544/2001, acţiuni în regres promovate de societăţi de asigurări, pretenţii băneşti,
contestaţii la executare, acţiuni pentru emiterea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, excepţii de
nelegalitate a hotărârilor de consiliu local, obligaţia de „a face”, procedura insolvenţei, sesizarea
organelor de cercetare penală, recuperare prejudicii de către Municipiul Botoşani, revendicări terenuri,
grăniţuire, servitute de trecere, litigii cu profesioniştii, litigii privind achiziţiile publice.
2. Registru Agricol
Având în vedere H.G. nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014,
reglementată prin Ordinul nr. 1998 din 16 iulie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare
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a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014, Compartimentul Registru agricol in anul 2013 a
desfăşurat următoarele activităţi specifice :
- a întocmit şi ţinut la zi registrul agricol în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- a organizat evidenţa centralizată pe municipiu privind: numărul de gospodării ale populaţiei, de
clădiri, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică sau animală, al tractoarelor şi maşinilor agricole;
modul de folosinţă a terenurilor, suprafaţa cultivată cu principalele culturi, numărul de pomi fructiferi
pe specii; efectivele de animale pe specii, evoluţia anuală a efectivelor de bovine, cabaline, porcine,
ovine, caprine şi familii de albine;
- a luat măsuri ca registrele agricole să fie numerotate, parafate, sigilate şi înregistrate în registrul de
intrări – ieşiri al Consiliului local;
- a luat măsurile necesare împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii registrelor agricole;
- a furnizat date din registru agricol cu respectarea prevederilor legale;
- a confruntat datele înregistrate în registrul agricol cu cele din actele de proprietate sau folosinţă ale
solicitantului;
- a înregistrat şi ţinut evidenţa biletelor de adeverirea proprietăţii animalelor şi certificatelor de
producător agricol;
- a eliberat un nr. de 79 certificate de producător agricol solicitanţilor;
- a efectuat modificările intervenite în cursul anului, privind evoluţia efectivelor de animale (vânzări,
cumpărări, produşi vii obţinuţi, alte intrări sau ieşiri);
- a verificat şi completat certificate de stare materială, pentru persoane aflate în situaţii de protecţie
socială( şomaj şi ajutor social, bursă şcolara şi facultate, medic de familie, adeverinţe subvenţie
căldură în număr de 17860 bucăţi; etc.);
a rezolvat corespondenţe pe probleme de registru agricol, aprox. 79;
- asigură listarea periodică, pentru Direcţia de impozite şi taxe locale, a situaţiei privind suprafeţele
impozitabile de teren;
- a colaborat cu Serviciul urbanism, în domeniul înregistrării noilor suprafeţe pe care se realizează
construcţii:
- a eliberat un număr de 70 certificate de atestare a construcţiilor în vederea intabulării;
- a asigurat informaţii din punct de vedere al dreptului de proprietate menţionate în registrul agricol
către Oficiului juridic în vederea susţinerii dosarelor în acţiuni judecătoreşti;
- a colaborat cu Serviciul patrimoniu şi cadastru în vederea încheierii contractelor de concesiune şi
închiriere în scop agricol pentru terenuri, furnizând informaţii în acest scop;
- a rezolvat cereri cu privire la eventuale modificări în ceea ce priveşte suprafaţa de teren (cumpărată
sau vândută) cu acordul secretarului Consiliului Local, care coordonează, verifică şi răspunde de
modul de completare a registrului agricol;
- s-au efectuat deplasări în teren, pentru înregistrări în registrul agricol, cât şi pentru a verifica
corectitudinea datelor în cazul unor eventuale reclamaţii sau sesizări;
s-au eliberat şi centralizat cererile pentru subvenţii în baza legislaţiei agricole în
vigoare,
respective un număr de 201 adeverinţe pentru APIA conform înscrisurilor din registrul
exploataţiilor agricole.
- a întocmite centralizarea datelor din registrul agricol, în termenele stabilite de legislaţia în vigoare
şi comunică Direcţiei Judeţene de Statistică, datele centralizate:
- în termen de 5-10 zile de la încheierea recoltării fiecărei culturi, efectuează sondaje şi completează
chestionarele prevăzute în Anexa nr.1 din O.G. nr. 1/1992, modificată şi completată, cu privire la
suprafaţa cultivată şi producţia obţinută;
- a pregătit şi numerotat dosarele pentru arhivare, conform Legii Arhivelor Naţionale;
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a verificat pe teren dacă solicitanţii de Certificate de producător îndeplinesc condiţiile de eliberare
şi acordarea vizei trimestriale a acestora; întocmeşte documentaţia pentru eliberarea certificatelor şi
acordarea vizelor.
- a verificat în teren, exactitatea datelor declarate de cetăţeni;
- asigură consultanţă de specialitate pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor,precum şi pentru
recensământul general agricol;
- a primit buletine de avertizare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor în culturi şi au fost afişate
pentru informarea producătorilor agricoli;
- a furnizat consultanţă pe probleme de registru agricol în vederea accesării fondurilor pentru sprijinirea
fermelor agricole de semi-subzistenţă pentru cetăţenii care au solicitat acest lucru;
- a îndeplinit orice alte activităţi şi sarcini ce decurg din legislaţia nou adoptată sau stabilite de către
conducere;
- s-au verificat documentaţiile privind acordarea subvenţiilor de încălzire la asociaţiile de proprietari;
Pentru anul 2014 Serviciul juridic contencios, registrul agricol şi-a propus îndeplinirea tuturor
sarcinilor de serviciu, găsirea unor noi mijloace şi măsuri de eficientizare a activităţii desfăşurate,
depunerea tuturor diligenţelor pentru apărarea intereselor instituţiei şi respectarea legislaţiei în vigoare.
-
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RELAȚIA CU CETĂȚENII

AUDIENŢE
În anul 2014 Primarul municipiului Botoşani a ţinut audienţe cu precădere în fiecare lună, numărul
persoanelor înscrise fiind de 252, 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, acesta fiind şi motivul
pentru care numărul audienţelor cu fişă de înscriere a scăzut.
LOCUINŢE
În 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 2014 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 2014 au fost repartizate un număr de 4 locuinţe de serviciu, 15 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 2014 au fost înregistrate un număr de 49 solicitări privind accesul la informaţiile publice, din
care, departajate pe domenii de interes: utilizarea banilor publici: 4; modul de îndeplinire a atribuţiilor
instituţiei publice: 40, informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001: 1, s-a răspuns la
toate. Pe parcursul anului 2014 s-a înregistrat o singură plângere administrativă care a fost retrasă.
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 un al la altul.
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 vârsta de 90 de ani, acestea primind un premiu în valoare de 50 lei,

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România
T +4 0231 502 200 F +4 0231 531 595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

150/165

începând cu anul 2007 acest premiu a fost majorat la 100 lei iar vârsta celor sărbătoriţi a fost redusă la
85 de ani, demers care a condus la dublarea beneficiarilor distincţiei.
În anul 2014 au fost sărbătorite 457 persoane venerabile (peste 85 de ani de viaţă) şi 87 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 valoarea de 300 de lei.

TRANSPORT GRATUIT VETERANI, VĂDUVE, DEPORTAŢI, EROI ÎN REVOLUŢIE
Pe parcursul anului 2014 au beneficiat de gratuitatea transportului local de călători un număr de 1319
persoane aparţinând categoriilor mai sus menţionate.
În domeniul transportului amintim faptul că toţi pensionarii cu domiciliul în Botoşani, elevii precum şi
persoanele cu handicap sever şi mediu au primit dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de transport
aparţinând municipalităţii.
DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI
Au fost înregistrate un număr de 4577 dispoziţii ale Primarului municipiului Botoşani, acestea având
caracter normativ cât şi caracter individual, dispoziţiile după înregistrare fiind comunicate părţilor
interesate, în situaţia celor cu caracter individual şi publicitate în cazul celor cu caracter normativ după
care au fost legate şi pregătite pentru arhivare.
Pe parcursul anului au fost consiliate zilnic aproximativ 25 persoane cu probleme administrative,
Serviciul CIC având atribuţii de consiliere şi îndrumare a petenţilor, aceste persoane neavând probleme
legate strict de activitatea instituției Primarului.
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RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al municipiului BOTOȘANI, ca autoritate deliberativă, a desfăşurat în
anul 2014 o amplă activitate ce se reflectă în numărul mare de întruniri în şedinţe ordinare,
extraordinare şi de îndată convocate de Primarul municipiului si la care au participat activ aleşii locali.

Astfel, în cele 28 de şedinţe ale Consiliului Local, deliberativul a aprobat un număr de 380 de
hotărâri care au fost supuse controlului de legalitate exercitat de către Instituţia Prefectului Judeţului
Botoşani, fiind puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare.

Hotărârile Consiliului Local au avut în vedere buna gestionare a bugetului local, realizarea
investiţiilor propuse, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor publice, inventarierea

domeniului

public şi privat al municipiului, planul de dezvoltare urbană, precum şi stabilirea unor măsuri cu
caracter normativ pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei municipiului Botoşani.
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PROMOVARE TURISTICĂ
Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică BOTOȘANI a fost deschis oficial în data
de 18.08.2014, ca structură subordonată Consiliului Local Botoşani. Amenajat în Centrul Istoric al
Municipiului Botoşani, în Piaţa 1 Decembrie, nr. 4, CNIPT Botoşani stă la dispoziţia turiştilor zilnic, de
Luni până Duminică, între orele 10.00 şi 17.00.
În perioada 18.08.2014 - 31.12.2014 CNIPT Botoșani a informat un număr de 726 turiști și
localnici. Activitățile desfășurate în această perioadă sunt:
 Informarea turiștilor și localnicilor cu privire la atracțiile turistice din Botoșani, posibilitățile de cazare
și petrecerea timpului liber;
 Menținerea evidenței turiștilor și localnicilor (tabel de evidență);
 Încheiere de colaborări cu unități din domeniul turismului și cu liceele din Botoșani;
 Colectarea de materiale informative folosite în scop de promovare;
 Întocmirea de trasee turistice tematice (istoric, religios, armenesc);
 Organizarea de tururi de oraș tematice (istoric, religios, armenesc);
 Actualizarea datelor informative de pe site-ul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
www.visitbotosani.ro;
 Participarea activă pe site-urile de socializare: facebook, twitter, google+ pentru promovarea
atracțiilor turistice și evenimentelor locale;
 Participarea la evenimente tematice pentru a marca anumite zile deosebite („Ziua Europeană a
Limbilor”, „Ziua Internațională a Turismului”);
 Activități cu elevi din liceele botoșănene;
 Implicarea elevilor de la specializarea turism în activități practice relevante pentru domeniul lor de
studiu;
 Marcarea unor zile de importanță națională prin organizarea de evenimente speciale;
 Organizare primei ediții a târgului de turism ”Vacanța de iarnă” ce a avut loc la Uvertura Mall în
perioada 6-7 decembrie 2014;
 Stabilirea de legături cu instituțiile de cultură pentru colaborări viitoare;
 Elaborarea unor broșuri cu atracții turistice din municipiul Botoșani;
 Surprinderea momentelor cheie din cadrul evenimentelor importante desfășurate în Botoșani;
 Promovarea atracțiilor turistice, personalităților, evenimentelor culturale, tradițiilor și obiceiurilor
botoșănene.
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EVENIMENTE PATRONATE DE MUNICIPALITATE
ZILELE “MIHAI EMINESCU”

De foarte mulți ani, în perioada 14 - 16 Ianuarie, Primăria Municipiului Botoşani, Consiliul
Local Botoşani, în colaborare cu Consiliul Judeţean Botoşani şi Memorialul Ipoteşti, în parteneriat cu
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, organizează Zilele “Mihai Eminescu”. Cu acest prilej,
municipiul nostru redevine capitala culturală a României.
Urmând tradiţia celor 24 de ani de când a fost instituit Premiul Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”, printr-o Hotărâre de Consiliu Local şi în acest an, județul Botoșani a fost gazda întâlnirilor
cu cei mai importanţi reprezentanţi ai mediilor literare şi artistice.

Din cauza lucrărilor de reabilitare a clădirii Teatrului „Mihai Eminescu”, anul acesta
Spectacolul de Gală a avut loc pe scena Casei Tineretului, în data de 15 Ianuarie.
Premiul Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” a fost înfiinţat în anul 1991 printr-o hotărâre a
Consiliului Local şi a Primăriei municipiului Botoşani, din iniţiativa Fundaţiei Hyperioan - Caiete
Botoşănene.
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La Gala de decernare a Premiului de Poezie au participat poeţi din toate zonele ţării, oaspeți de
seamă precum Varujan Vosganian, prim-vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România. Câștigătorul
Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia din 2014, este scriitorul Gabriel
Chifu.
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ZILELE MUNICIPIULUI BOTOŞANI

În perioada 24 - 27 Aprilie 2014, pe pietonalul UNIRII și pe bulevardul Mihai EMINESCU sau desfășurat Zilele municipiului BOTOȘANI. Manifestările organizate de municipalitate în
continuarea Sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al orașului BOTOȘANI, au
avut loc și în anul 2014, la acestea participând un număr foarte mare de cetățeni.
Pe pietonalul UNIRII și pe bulevardul Mihai EMINESCU s-au desfășurat activități comerciale,
artistice și culturale, care au împletit tradiționalul cu modernul, oferind fiecărei categorii de vârstă și
preferințe, ceva care merită atenție.
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În fiecare zi, botoşănenii au avut parte de un spectacol de excepţie susţinut de cele mai bune
nume ale muzicii populare și ușoare din țară: Irina Loghin, Laura Lavric, Radu Ile, Nicu Alifantis,
Paula Seling și Ovi, Haiducii, Marcel Pavel, Bere Gratis.
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FESTIVALUL “SEPTEMBER FEST” 2014

Primăria Municipiului Botoşani a organizat în perioada 11 - 14 Septembrie 2014, Festivalul
September Fest 2014. Evenimentul a avut loc în Centrul Istoric al municipiului, iar în cadrul
Festivalului s-au desfășurat activități sociale, culturale și civice. Pe scenă, în fiecare seară a evoluat câte
un artist național.

Astfel, pe scenă au performat: Nico, Pepe, Nadir, Liviu Teodorescu, Shift, Spitalul de Urgență,
Canaf Band, Vunk și alții.
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ZILELE RECOLTEI

În perioada 05 - 07 Septembrie 2014, pe suprafața parcării supraterane din Piața Centrală, a
avut loc a treia ediţie a Festivalului “Zilele Recoltei”, eveniment iniţiat de primarul municipiului
Botoşani, Ovidiu Portariuc. Cu ocazia acestui eveniment, municipalitatea a dorit să încurajeze
producătorii autohtoni de legume și fructe să participe și să promoveze comercializarea produselor
naturale. În cadrul evenimentului a participat un număr foarte mare de cultivatori locali care au venit săși expună produsele.

Pe durata desfășurării evenimentului “Zilele Recoltei” au fost expuse legume, fructe, lactate şi
alte produse specifice acestei perioade.
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De asemenea, în cadrul Festivalului a avut loc şi un program artistic de folclor şi de tradiţii din
zona noastră, program susținut de artiștii și de formațiile populare botoșănene.
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Ziua Naţională a României a adunat la Botoşani, şi în acest an, sute de botoşăneni în Piaţa 1
Decembrie 1918 din Centrul Vechi. Autorităţile locale botoşănene au participat în număr mare la
manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie, după momentul discursurilor a urmat depunerea de
coroane.

De asemenea, Primăria municipiului BOTOȘANI a continuat obiceiul și, după manifestările
dedicate Zilei Naționale, pe esplanada Centrului Vechi, a oferit botoșănenilor 1.000 de porții de fasole
și cârnați și câte un pahar de vin fiert.
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În continuarea acestor evenimente, pe Strada Cuza Vodă, mii de botoșăneni au participat la o
paradă militară cu armament, tehnică militară și echipamente speciale de intervenție, din dotarea
Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații,
Serviciului de Telecomunicații Speciale și Poliției Locale.
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VIZITA LUI MOȘ CRĂCIUN

Și în acest an, conform tradiției, primarul municipiului Botoşani, Ovidiu PORTARIUC, a fost
ajutorul lui Moş Crăciun şi a împărţit cadouri la aproximativ 1.000 de copii din oraș. În data de 23
Decembrie 2014, copiii cuminți au fost așteptați să se întâlnească cu Moș Crăciun la Orășelul Copiilor
din Parcul “Mihai Eminescu”. Moș Crăciun a oferit daruri copiilor pe care i-a întâlnit în cale, pe traseul
Primăria Botoșani - Pietonalul Unirii - Parcul „Mihai EMINESCU”.
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REVELION 2014 - 2015

Continuând tradiția, Primăria municipiului Botoşani a organizat un concert în Piața Revoluției,
cu prilejul trecerii în anul 2015.
Spectacolul de câteva ore a fost susţinut de Ansamblul Folcloric „Balada”, Brândușa Covalciuc
Ciobanu, “Live Loud”, Francesca, Petronela Rusu, Valentina Tipa Lulciuc și a adus în stradă foarte
mulți botoşăneni.

Focurile de artificii au marcat într-un mod festiv trecerea în anul 2015.
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