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CUVÂNT INTRODUCTIV
În conformitate cu art. 63 din Legea nr. 215/2001 primarul prezintă Consiliului
Local un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității
administrativ teritoriale.
Raportul de față vă va oferi o imagine a ceea ce colectivul Primăriei, împreună
cu Consiliul Local și unitățile din subordine, au realizat în anul 2018. Raportul
primarului încearcă să vă ofere o descriere cât mai detaliată a activităților pe care
Primăria le-a întreprins pe parcursul anului care a trecut.
În cuprinsul Raportului veți descoperi pe larg activitățile pe care Primarul prin
compartimentele de specialitate și ale instituțiilor din subordine le-au realizat în anul
care a trecut.
Prezentul raport este strucutrat, tot în conformitate cu art. 63 din Legea nr.
215/2001, pe categoriile de atribuții pe care le îndeplinește primarul:
- Atribuții referitoare la bugetul local,
- Atribuții referitoare la relația cu consiliul local,
- Atribuții exercitate în calitate de representant al statului, în condițiile legii,
- Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor,
- Alte atribuții stabilite prin lege.

Cătălin – Mugurel Flutur,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
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I. BUGETUL MUNICIPIULUI
Bugetul local al municipiului Botoşani pe anul 2018, s-a realizat la partea de venituri în
sumă de 152.364,19 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 152.911,63 mii lei.
Veniturile încasate la bugetul local în anul 2018 sunt formate din veniturile din impozite şi
taxe locale, taxe speciale, donaţii şi sponsorizări şi venituri din capital în sumă de 45.346,53 mii lei,
cote şi sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de 49.886,18 mii lei, sume defalcate din taxa
pe valoare adăugată în sumă de 32.115,16 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea
planului de urbanism, pentru finanțarea sănătății, pentru susținerea derulării proiectelor FEN
postaderare în sumă de 15.541,07 mii lei,sume primite de la UE pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă în sumă de 9.475,25 mii lei.
Încasări realizate/Plăți
efectuate
-

VENITURI
CHELTUIELI

mii lei -

152.364,19
152.911,63

Cheltuielile bugetului local au fost realizate în anul 2018 în sumă de 152.911,63 mii lei,
repartizate pe capitole de cheltuieli astfel:

Nr.
crt.

Capitol bugetar

1
2

Autorităţi executive
Alte servicii publice generale

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*

Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi
Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Servicii de dezvoltare publică, locuinţe
Protecţia mediului
Combustibili şi energie
Transporturi
TOTAL
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Plăți efectuate
2018 (mii lei)

18.057,52
3.112,60
2.467,00
7.700,79
17.133,19
4.622,50
23.467,22
19.954,46
10.652,32
17.584,42
12.148,42
16.011,19
152.911,63

În total cheltuieli efectuate în anul 2018 cheltuielile culturale și recreative deţin o pondere de
15,35% (23.467,22 mii lei), urmate de cheltuielile cu asistența socială cu o pondere de 13,05%
(19.954,46 mii lei) , autorități executive cu o pondere de 11,81% (18.057,52 mii lei), protecția
mediului 11,50% (17.584,42 mii lei), învățământ cu o pondere de 11,20% (17.133,19 mii lei),
transporturi cu o pondere de 10,47% (16.011,19 mii lei), combustibili și energie cu o pondere de
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7,94% (12.011,19 mii lei), servicii și dezvoltare publică, locuințe cu o pondere de 6,97% (
10.652,32 mii lei), ordine publică 5,04% (7.700,79 mii lei), sănătate 3,02% (4.622,50 mii lei), alte
servicii publice generale 2,04% (3.112,60 mii lei) și dobânzi şi comisioane 1,61% (2.467,00 mii
lei).
Veniturile proprii ale Municipiului Botoșani au înregistrat o scădere de 18,8% în anul 2018,
determinat de scăderea semnificativă a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit, ca
urmare a scăderii cotei de impozitare de la 16% în anul 2017 la 10% în anul 2018
Veniturile totale din impozite și taxe locale au avut în anul 2018 următoarea evoluţie:
- veniturile din impozite şi taxe locale (exclusiv taxa de salubrizare) - secțiunea funcționare au înregistrat o creștere de 3,63 % (38,413 milioane lei încasări realizate în anul 2018, față
de 37,068 milioane lei încasări realizate în anul 2017;
- veniturile din taxa de salubrizare – secțiunea funcționare - au crescut cu 7,23% (8,327
milioane lei încasări realizate în anul 2018, față de 7,765 milioane lei încasări realizate în
anul 2017.
Prevederile de buget aprobate pe anul 2018 la veniturile din impozite şi taxe locale, exclusiv
taxele speciale, s-au realizat în procent de 98,83%.
La veniturile fiscale din impozite și taxe locale, s-a înregistrat o creștere de 5,75%, respectiv
peste nivelul cotelor adiționale de impunere de 5% care s-au aplicat în anul 2018 la impozitul pe
clădiri și la impozitul pe mijloacele de transport. Creșterea netă a veniturilor fiscale este rezultatul
creșterii bazei de impozitare prin urmărirea declarării clădirilor construite de persoanele fizice și
juridice și declararea corectă a suprafețelor de teren și a mijloacelor de transport deținute de
contribuabili.
În cadrul veniturilor fiscale, creşteri importante ale încasărilor s-au realizat, în anul 2018 față
de anul precedent, la impozitele pe proprietate, respectiv o creștere de 8,25%.
Creșteri mai importante ale încasărilor s-au realizat la următoarele impozite şi taxe pe
proprietate: impozitul pe teren persoane juridice cu 15,5% și impozitul pe clădiri persoane juridice
cu 10,5%.
O evoluție pozitivă au înregistrat-o în anul 2018, față de anul precedent, și veniturile din taxele
pe utilizarea bunurilor la care s-a înregistrat o creștere de 7,38%, respectiv 9,620 milioane lei
încasări în anul 2018 și 8,959 milioane lei încasări în anul 2017.
La veniturile nefiscale o creștere mai importantă, respectiv de 3,01%, s-a înregistrat la
încasărilor din concesiuni și închirieri, de la 4,549 milioane lei în anul 2017 la 4,686 milioane lei
în anul 2018.
Ca urmare a acţiunilor de executare silită a rău platnicilor, ponderea veniturilor încasate din
restanţă, în total venituri încasate a fost în anul 2018 de 18,25%.
În vederea stimulării plăţii integrale a datoriilor la impozitele pe clădiri, terenuri şi maşini s-au
acordat, în anul 2018, potrivit aprobării Consiliului Local, bonificaţii de 10 % în sumă totală de
1.337,7 mii lei (1.203,4 mii lei s-au acordat în anul 2017), din care: 653,2 mii lei la contribuabilii
persoane fizice și 684,5 mii lei la contribuabilii persoane juridice.
Ca urmare a bonificațiilor acordate, în trimestrul I 2018 s-au încasat 54,82% din totalul
veniturilor din impozite şi taxe locale (exclusiv taxa de salubrizare), față de 52,22% în anul 2017.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor să-și achite datoriile restante, prin HCL
nr.206/31.08.2018 s-a aprobat procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote
de 75% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al
Municipiului Botoșani de către persoanele fizice în condițiile achitării debitelor restante, a debitelor
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curente, a amenzilor și a datoriilor rezultate din raporturi contractuale (concesiuni, închirieri), a
datoriilor recuperate pentru alte bugete (subvenții ajutoare încălzire, impozite mijloace de transport
de peste 12 tone, taxe judiciare de timbru, etc) și a cotei de 25% din majorările de întârziere
datorate.
Pentru a beneficia de prevederile HCL nr.206/31.08.2018, în anul 2018 contribuabilii persoane
fizice au depus un număr de 549 cereri.
În baza cererilor depuse s-au acordat scutiri la plata majorărilor de întârziere în sumă totală de
325,0 mii lei și s-au încasat venituri la bugetul local, la data depunerii cererii, în sumă totală de
814,0 mii lei.
Realizarea în anul 2017 a aplicației informatice de transfer a datelor privind patrimoniul pe
platforma națională PatrimVen, administrată de ANAF, și accesul la datele privind veniturile și
conturile de pe această platformă a făcut ca, în anul 2018, să crească eficiența activității de
executare silită, ca urmare a accesului direct la o mare bază de informații.
În anul 2018 a existat preocuparea personalului de specialitatea pentru punerea la dispoziția
contribuabililor a posibilităților de efectuare a plății impozitelor și taxelor locale prin mijloace
electronice. Prin Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP), respectiv de pe platforma
gheșeul.ro, s-au efectuat în anul 2018, de către contribuabilii persoane fizice, un număr de 1.777
plăți în valoare totală de 425,3 mii lei, față de 1.238 plăți cu o valoare totală de 294,1 mii lei în anul
2017.
De asemenea prin exploatarea serviciului de acceptare a plăților cu cardul de la aparatul POS
instalat la ghișeul Direcției Impozite și Taxe, 2.645 contribuabili persoane fizice au efectuat plăți
electronice în sumă totală de 1.161,6 mii lei în anul 2018, față de 2.066 contribuabili cu suma totală
de 873,3 mii lei în anul 2017.
Pentru îmbunătăţirea permanentă a comunicării cu contribuabilii, s-au folosit informările prin
presa scrisă, presa electronică şi televiziune la toate termenele de plată.

II. RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL
Consiliul Local al municipiului Boşani, ca autoritate deliberativă a desfăşurat în anul
2018 o amplă activitate ce se reflectă în numărul mare de întruniri în şedinţe ordinare,
extraordinare şi de îndată convocate de Primarul municipiului și la care au participat activ
consilierii locali.
Astfel, în cele 25 de şedinţe ale Consiliului Local, deliberativul a aprobat un număr de
384 de hotărâri dintre care un număr de 17 au avut caracter normativ, toate hotărările fiind supuse
controlului de legalitate exercitat de către Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani și 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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III. SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE
CETĂȚENILOR
1.Serviciul Edilitare
1.1 .Salubrizare urbana:
▪ Activitatea de maturat si deszapezire cai de acces:
➢ Primăria Municipiului Botoşani execută lucrări de salubrizare a străzilor, cu operatorul
SC URBAN SERV SA Botoşani, societate specializată pentru aceste lucrări conform contractului
încheiat.
➢ Lucrarile de maturat si intretinerea cailor de acces rutier si pietonal se execută atât
mecanizat cât şi manual, zilnic, pe o suprafaţă de aprox.1.600.000 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 2018 – 2019” si au constat în operaţii de curăţat zapada şi gheaţă şi împrăştiat material
antiderapant.
➢ Situaţia financiară la sfârşitul anului 2018 comparativ cu anul 2017 :

Buget alocat [lei]
Valoare facturi [ lei]

Anul 2017
7.980.000
6.300.170

Anul 2018
7.822.000
7.821.877

▪
Activitatea de igienizare pârâuri din municipiul Botosani
➢ Salubrizarea pârâurilor în anul 2018 s-a executat cu SC ”PAVRA” SRL Botoşani in baza
contractului incheiat ;
➢ S-au executat lucrări de igienizare pe o suprafaţă totală de 64.875 mp .
➢ Situaţia financiară la sfârşitul anului 2018 comparativ cu anul 2017 :
Anul 2017
Anul 2018
Buget alocat [lei]
60.000
74.000
Valoare facturi [lei]
51.443
70.188
.
▪ Activitatea de dezinsecţie spaţii verzi, parcuri şi scuaruri
➢ Dezinsecţia s-a efectuat in parcuri, in zona Pietonalului Unirii si in zona de picnic in
suprafata de 19,8 ha.
➢ Situaţia financiară la sfârşitul anului 2018 comparativ cu anul 2017:
Anul 2017
Anul 2018
Buget alocat [lei]
60.000
110.000
Valoare facturi [ lei]
51.836
108.386
Suprafata [ha]
19,8
19,8 x 2 etape
▪

Activitatea de Colectare, Transport, Depozitare şi Neutralizare Deşeuri
Municipale
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➢ S-au efectuat controale şi receptii zilnice a activităţii de ridicare a gunoiului menajer de
la platformele de precolectare existente, urmărindu-se respectarea graficelor de colectare şi starea
de curăţenie a punctelor de gunoi;
➢ S-au urmărit şi monitorizat posibile locaţii de depozite necontrolate de deşeuri altele
decat cele menajere , care au fost igenizate şi aduse la stadiul iniţial;
➢ S-au primit un numar de 221 de petitii: din care 35 de la as.de proprietari si 186 de la
Institutii la care au fost redactate raspunsuri;
➢ Situatia cantitatii de gunoi menajer si a cheltuielior efectuate pentru serviciul prestat in
anul 2018 comparativ cu anul 2017 este urmatoarea:
Anul 2017
Nr.
crt.

Luna
calendaristica

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

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

Cantitatea
colectată
(tone)
1.358,66
1.366,81
2.028,07
1.741,29
1.563,26
1.530,46
1.711,85
1.879,27
1.709,88
1.626,07
1.543,24
1.534,52
19.593,38
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Anul 2018
Valoare
( lei)
533.545,78
536.746,29
796.139,40
683.804,59
613.892,20
600.922,15
509.275,38
559.082,83
508.689,30
483.755,83
459.113,90
456.359,05
6.741.326,70

Cantitatea
colectată
(tone)

Valoare
( lei)

1.168,75
1.030,98
1.364,54
1.627,55
1.548,17
1.591.90
1.961,51
1.940,51
1.683,09
1.781,36
1.686,56
1.733,14
17.526,16

347.703,13
306.716,55
405.950,65
484.196,13
460.580,58
473.590,25
583.549,23
577.301,73
500.719,28
529.954,60
501.751,60
515.609,15
4.712.281,03

Valoar e factu r i
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

2017
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2018

1.2. Spatii verzi si dotari urbane:
▪ Întocmirea de documentaţii ( referat necesitate, notă de estimare şi caiet de
sarcini) pentru achiziţionarea de produse şi servicii :
➢ Furnizare și plantare răsad flori anuale și crizanteme produse la ghivece de diferite
dimensiuni
- Suma angajată 141.500 lei cu TVA inclus;
- S-au furnizat si plantat: 60265 buc. răsad flori anuale produse la ghivece de diferite
dimensiuni și 250 tufe crizantemă;
➢ Furnizare si plantarea de puieți arbori ornamentali de talie mare cu coroana formată , de
puieți tufe ornamentale și de puieți forestieri;
- Valoarea contractului: 42580 lei cu TVA;
- S-au plantat un număr de 109 buc. puieți arbori și 80 tufe ornamentale pentru complatre
goluri în plantațiile existente în parcurile: M. Eminescu, Sucevei și Primărie și de pe alinementele
arterelor: B-dul M. Eminescu, B-dul G. Enescu, str. Garii, Calea Națională, str. I. Pillat și str.
Împărat Traian.
- S-au plantat 450 buc. puieți forestieri pe deal Cornișa-zona exterior Cimitir Pacea) pentru
stabilizare teren și formare perdea protecție.
➢ Verificarea stării fitosanitare și a diferitelor situații de pericol semnalate de cetățeni sau
constatate de responsabilii de activitate la un număr de 301 arbori din care 188 arbori au fost
avizați de către comisie de avizare a tăierilor de arbori situați pe domeniul public și privat al
municipiului.
➢ Urmărirea, monitorizarea și verificarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a
operațiilor de tăiere/toaletare arbori și întreținere curentă a spațiilor verzi de pe domeniul public,
executate de către Direcția Servicii Publice Sport și Agrement.
➢ Au fost doborâți un număr de 307 arbori aprobați în perioada toamna 2017-vara 2018,
iar lemnul rezultat din tăieri a fost predat beneficiarilor de ajutor încălzire.
➢ Operația de toaletare pentru întreținerea curentă s-a executat la un număr de peste 750
arbori din perimetrul a 42 asociații de proprietari și aproximativ un număr de 550 arbori și 800
buc. tufe ornamentale situate în parcuri, scuaruri și aliniamente stradale.
➢ Operația de toaletare ornamentală ( formare și dirijare coronament) s-au executat la
peste 1000 puieți arbori și 1200 tufe ornamentale plantate în perioada 2013-2017.
➢ Întreținerea curentă a spațiilor verzi ( cosit, prășit, plivit, udat, tuns gard viu, fertilizat,
etc.) s-a efectuat pe suprafațe gazonate și înierbate în cantitate totală de 256.500 mp, cu cel puțin o
cosire pe lună în perioada de sezon, plantații de flori și trandafiri în suprafață totală de 4.500 mp și
gard viu 3300 mp.
▪ Dotări urbane
➢ Achiziţionarea de panouri de gard bordurate și stâlpi metalici pentru confecționarea de
gărduț cu înălțimea de 0.6 metri ( 660 ml) și gard cu înălțimea de 2 metri ( 640 ml)
- Valoare contract de 60.470 lei cu TVA
Au fost montate .
➢ Achiziția de echipamente de joaca pentru copii în vederea dotării a 6 terenuri de joacă
existente pe domeniul public al municipiului Botoșani
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Valoare contractată: 153.867 lei cu TVA
Contractul are termenul de finalizare 30 aprilie 2019.
▪ Rezolvarea adreselor si petitiilor
➢ In urma verificarilor in teren a petitiilor primite de la cetateni sau a celor constatate de către
responsabilii au fost transmise spre rezolvare către DSPSA, printr-un număr de 30 adrese ce
cuprind 245 comenzi de lucru privind diferite activităţi: toaletări/ tăieri arbori, montare/ demontare/
reparare mobilier urban, reparare/redotare terenuri de joacă, lucrări întreținere spații verzi, etc.,
➢ S-au primit un număr de 253 petitii primite si rezolvate.
1.3. Reparatii si intretinere strazi:
In anul 2018 au fost executate lucrări de intretinere si reparatii strazi si anume:
▪ Străzi modernizate
➢ s-au executat lucrări de reparaţii asfaltice sub formă de covoare asfaltice, plombe şi
amenajări de noi locuri de parcare în ansambluri de locuit;
➢ s-au executat lucrari de reparatii la trotuare prin pavelare;
▪ Străzi nemodernizate
➢ s-au executat lucrări de reprofilare şi adaos de material de intretinere (piatra
sparta, balast, asfalt frezat).
▪ Rezolvarea adreselor si petitiilor
➢ S-a primit un număr de 779 adrese sau petiţii: din care 525 au fost solicitări
din partea deţinătorilor de utilităţi pentru eliberarea avizelor de intervenţie pe
domeniul public în cazul avariilor accidentale;
➢ Diferenţa de 254 au fost petiţii primite din partea persoanelor fizice sau juridice
prin care au fost sesizate anumite aspecte privind asigurarea condiţiilor de
siguranţă în trafic pe străzile din municipiu. Toate petitiile primite au fost
verificate in teren pentru identificare şi rezolvare;
➢ S-au eliberat un număr de 147 avize de intervenţie pe domeniul public în
vederea branşării şi racordării la reţelele de utilităţi ( gaze, apă – canal,
energie electrică ), în urma solicitărilor persoanelor fizice sau juridice.
▪
Nr.crt

Situatia comparativa anul 2018 cu anul 2017

Denumire articol

U.M

Anul 2018

Anul 2017

STRAZI MODERNIZATE (inclusiv plombari)
1
2
3
4

Suprafata asfaltata
Suprafata pavelata
Valoare lucrari
Locuri parcare

mp
mp
mii lei
numar

30.259
8.431
3.801
360

33.898
4.469
3.665
276

mp
mii lei

180.025
976

117.795
189

mp

16.336

15.072

STRAZI NEMODERNIZATE
1
Suprafata reparata
2
Valoare lucrari
MARCAJE RUTIERE
1
Suprafata marcata
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Observatii

2
Valoare
ELIBERARE AVIZE
1
Pentru racorduri
2
Pentru avarii
▪

mii lei

235

196

numar
numar

147
525

172
558

Situatia locaţiilor în care au fost executate lucrarile respective:

Nr.c Locatie
rt.
STRAZI SI ALEI MODERNIZATE
Strazi si ansambluri de locuinte reabilitate
1
Cartier Rapsodiei – refacere trotuare cu pavele si
carosabil
2
Str.Armoniei (zona Asoc.de Prop. nr.4) – refacere
carosabil
3
B-dul Mihai Eminescu (tr.intre str.Marchian si
str.Octav Onicescu) – refacere trotuare cu placi de
granit si cubeti
4
Str.Petru Rares (tr.Calea Nationala si str.Maior
Ignat) - refacere trotuare cu pavele si carosabil
5
Str.Octav Bancila (tr.intre str.Octav Onicescu si
Pietonalul Unirii) - refacere trotuare cu pavele si
carosabil
6
Str.Teatrului - refacere trotuare cu pavele si
carosabil
7
Str.Trandafirilor - refacere trotuare cu pavele si
carosabil
8
Str.Hatman Arbore (tr.intre str.Dobosari si
str.Stegari) - refacere trotuare cu pavele si carosabil
9
Str.Octav Onicescu (zona camin garnizoana) refacere trotuare cu pavele si carosabil
10
Str.Independentei (tr.intre str.Ion Pillat si
str.I.C.Bratianu) – refacere trotuar cu pavele
11
Aleea Gh Hasnas (tr.intre str.Popa Sapca si
str.Tudor Vladimirescu) – refacere carosabil
12
Alee acces intre Aleea Eliberarii si csrtier Bucovina
– refacere trotuar cu pavele
13
Aleea Trandafirilor – refacere carosabil

Nr.crt.

STRAZI SI ALEI NEMODERNIZATE
1
Str.Anastasie Basota
2
Str.Iuliu Maniu
3

Str.I.L.Caragiale

4

Str.Furtunii

5

Str.Valcele

6

Str.Eroilor

7

Aleea Ludovic Daus

8

Str.Vulturului

9

Drumul Tatarilor

10

Aleea Gh.Hasnas

11

Str.Salciilor

12

Str.Crinilor

13

Aleea Pajistei

14
15
16
Strazi pe care s-au efectuat plombari sau s-au turnat 17
mici covorase asfaltice
1
Str.Pacea – pl.cu mix.la rece
18
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Locatie

Str.Tulbureni
Str.Prunilor
Aleea Dumitru Furtuna
Aleea Sergiu Iacovlov
Str.Marului

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Str.Mihail Kogalniceanu - pl.cu mix.la rece
Str.Primaverii - pl.cu mix.la rece
Cartier Curcubeului - pl.cu mix.la rece si la cald
Str.Sucevei - pl.cu mix.la rece
Str.Independentei - pl.cu mix.la rece
Str.Viilor - pl.cu mix.la rece si la cald
Str.Progresului - pl.cu mix.la cald
Str.Dimitrie Negreanu - pl.cu mix.la cald
Str.Cornisa - pl.cu mix.la cald
Str.Bucovina - pl.cu mix.la cald si turnare covorase
asfaltice

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aleea Teodor Callimachi - pl.cu mix.la cald
Calea Nationala - pl.cu mix.la cald
Str.Ion Pillat - pl.cu mix.la cald
Str.Tudor Vladimirescu - pl.cu mix.la cald
Str.Stefan cel Mare - pl.cu mix.la cald
Str.Dobosari - pl.cu mix.la cald
Str.Postei - pl.cu mix.la cald si refacere prabusire
Str.1Decembrie – refacere prabusire
Sos.Iasiului - pl.cu mix.la cald
Aleea Zorilor - pl.cu mix.la cald
Str.Savenilor - pl.cu mix.la cald
Str.Imparat Traian - pl.cu mix.la cald
Str.Popa Sapca - pl.cu mix.la cald
Str.A.S.Puskin - pl.cu mix.la cald
Str.Maxim Gorki - pl.cu mix.la cald
Str.Elena Rares - pl.cu mix.la cald
Aleea Col.V.Tomoroveanu - pl.cu mix.la cald
Aleea Amurgului - pl.cu mix.la cald
Cartier Rotunda - pl.cu mix.la cald si turnare
covorase asfaltice
Aleea Slt.Ion Frunzetti - pl.cu mix.la cald
Str.Bradului – refacere prabusire
Aleea Pinului - pl.cu mix.la cald
Str.I.C. Bratianu - pl.cu mix.la cald
Aleea Nucului - pl.cu mix.la cald
Aleea Scurta - pl.cu mix.la cald
Aleea Elie Radu - pl.cu mix.la cald
Aleea Parcului - pl.cu mix.la cald
Str.Transilvaniei - pl.cu mix.la cald
Str.Maior Ignat - pl.cu mix.la cald
Str.Victoriei - pl.cu mix.la cald
Str.Primaverii - pl.cu mix.la cald

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Str.Alunis
Str.Rediu
Str.Crizantemelor
Str.Cronicar Neculce
Str.Frunzelor
Str.Dubalari
Str.Poporului
Str.Miron Costin
Aleea George Enescu
Str.Petru
Rares
(tr.intre
str.Maior Ignat si limita
municipiului)
Aleea Trei Coline
Str.Liliacului
Str.Caisului
Str.Simion Barnutiu
Str.Zefirului
Str.Alexandru cel Bun
Str.Aprodu Purice
Str.Paraului
Str.Busuiocului
Alee acces str.Cornisa
Str.Tunari
Str.Baciului
Str.Vasile Conta
Str.A.T.Laurian
Str.Barbu Lazareanu
Str.Grigore Antipa
Str.Cernavoda
Aleea Ciresului
Str.Andrei Muresan

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Str.Fluierasi
Str.Ion Creanga
Str.Humariei
Str.Bradului
Str.Caramidari
Str.Str.Popauti
Aleea Luizoaia
Aleea Al.Grigore Ghica
Aleea Ioan Missir
Aleea Dimitrie Cantemir
Aleea Sf.Nicolae
Aleea Alexandru Graur

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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43
44

Str.Codrului – turnare covorase asfaltice
StrNicolae Iorga – turnare covorase asfaltice

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Aleea Lebada
Alee acces Tulbureni (zona fost
ILF)
Str.Stegari
Str.Bucium
Aleea Dochia
Str.Porumbelului
Str.Peco
Aleea Nicolae Pisoski
Str.Posta Veche
Aleea Victor Tufescu
Str.Izvoarelor
Str.Stefanita Voda
Aleea Berzelor
Str.Militari
Str.Lalelor
Str.Plopilor

1.4.Iluminat public;
In anul 2018 au fost desfăşurate următoarele principale activităţi:
➢ Verificarea în teren a tuturor sesizarilor primite de la cetateni;
➢ Înregistrarea şi urmărirea rezolvării favorabile a situaţiilor neconforme din
sistemul de iluminat public, în colaborare cu operatorul de iluminat public si distribuitorul de
energie electrică;
➢ S-a urmărit montarea si demontarea instalaţiilor de la iluminatul ornamental
festiv, inventarierea şi depozitarea materialelor la magazine;
➢ S-au urmarit si verificat toate lucrările executate de operatorul de iluminat
SC Flash Lighting Services SA Bucureşti.
➢ S-a elaborat documentația în vederea organizării licitației de atribuire a
concesiunii sistemului de iluminat public, organizarea licitației și desemnarea câștigătorului.
➢ Urmărirea permanentă a încadrării în fila de buget pe anul 2018 a cheltuielilor
repartizate atât la facturarea energiei electrice cât şi a lucrărilor de mentenanţă executate de
prestatorii de servicii. Lunar au fost confirmate şi înregistrate facturile privind consumul de energie
electrică pentru iluminat public cât și cele de prestări servicii mentenanță;
➢ Elaborarea, verificarea și depunerea documentației pentru obținerea de
fonduri conform Ghidului Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 operațiunea C –Iluminat
Public.
➢ Emiterea comenzilor de lucru la DSPSA privind toaletarea copacilor în jurul
stâlpilor de iluminat stradal cât şi în zona liniilor electrice de alimentare a iluminatului.
➢ Inventarierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aflate din gestiunea
Primariei si la terti, conform Dispozitiei data de Primarului Municipiului Botosani;
➢ Pregătirea documentației necesare achiziţionării instalațiilor ornamentalPiaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
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festive pentru împodobirea zonelor cu impact vizual maxim din municipiul Botoșani. Astfel s-au
achiziționat figurine noi în valoare de 78.805 lei cu TVA și s-au închiriat instalații în valoare de
58.350 lei cu TVA, valorile fiind aproximativ aceleași ca în anul 2017. În plus, față de anul trecut,
s-a montat iluminat festiv și pe Calea Națională de la intersecția cu str. Ion Pillat până la intersecția
cu str. Sucevei.
➢ Achiziționarea materialelor necesare și recondiționarea a 30% din figurinele
de ornamentale din stocul vechi și punerea acestora în opera
➢ În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 80 petiții şi adrese și 150 apeluri
telefonice din care 170 deranjamente în sistemul de iluminat public. La toate cele 170 deranjamente
din sistemul de iluminat public s-a intervenit în timp util dar timpul de rezolvare a fost diferit
funcție de gravitatea deranjamentului .
➢ S-a procedat la inspectarea SIP în fiecare săptămână împreună cu operatorul
de iluminat și atunci când a fost cazul și cu echipa distribuitorului de energie intervenind in vederea
restabilirii funcționării iluminatului.
➢ Suma plătită operatorului de iluminat public în anul 2018 pentru activități de
mentenanță a fost de 928.726 lei cu TVA față de 992.105 lei TVA plătiți în anul 2017.
➢ In anul 2018 a fost înregistrat un consum energetic în valoare de 193600 lei
cu TVA față de de 1.785.384 lei în anul 2017.
2.Compartimentul Coordonare si Control Asociatii de Proprietari;
2.1. Activitatea de coordonare si control asociatii de proprietari;
Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, prevederile Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea asociatiilor de proprietari si HG.nr.1588/2007 Norme metodologice de aplicare a Legii
nr.230/2007, functionarii publici din cadrul Compartiment Coordonare Control Asociatii de
Proprietari prezinta raportul de activitate:
➢ Activitatea de solutionare a petitiilor – inregistrat; verificat in teren; redactat
raspunsurile in termen; 195 .
➢ S-a raspuns la 16 Fise de Audiente .
➢ Adunarea generala ordinara/ extraordinara a asociatiei de proprietari : 20 .
➢ S-au efectuat controale financiar-contabile tematice – analiza OG.nr.79/2017, la un
numar de 45 asociatii de proprietari.
➢ Intocmit un numar de 100 dispozitii privind continutul activitatii, conditiile de prestare a
muncii nerenumerate in folosul comunitatii si informarea institutiilor abilitate .
➢ Control zilnic platforme de gunoi,conf. Adresa nr.18428/10.07.2018, un numar de 40
depozite.Urmare verificarii s-a incheiat PV nr.23094/10.09.2018 de constatare a neconformitatilor,
rezultand penalitati in valoare de 9045,16 lei.
➢ Participat lunar la sedintele de instruire organizate de SVSU;23.02/30.03/
27.04/25.05/29.06/27.07/31.08/28.09/26.010/23.11/2018.
➢ Sprijinit si indrumat asociatiile de proprietari in realizarea scopurilor si sarcinilor ce le
revin in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
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2.2. Acordarea de ajutoare financiare cu energia termica
➢ Pentru anul 2018 au fost centralizate si verificate 1230 de cereri pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuintei cu energie termică .
➢ Urmare solicitarii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale- Agentia Nationale pentru
Plati si Inspectie Sociala,nr.8080/30.08.2017,prin care se solicita date privind titularii de ajutoare
pentru incalzirea locuintei aferente perioadei 01 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, prin completarea
sheet-ului stare civila si situatia scolara, au fost verificate un numar de 2337 adeverinte de venit .
➢ Conform anexei nr.1 la Dispozitia nr.908/17.09.2018, au fost verificate in vederea
legalitatii acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica la 10 asociatii de
proprietari.
2.3 Activitatea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca
➢ In perioada 03 ianuarie -31 decembrie situatia Securitatii si Sanatatii in Munca in cadrul
Primariei municipiului Botosani se prezinta astfel:
➢ In primul rand,in aceasta perioada nu s-au inregistrat accidente de munca si/sau
imbolnaviri profesionale in cadrul institutiei.
➢ Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca a fost realizata de inspector
SSM Gabur Andaluzia Marinela, conform prevederilor legislatiei SSM, pentru toate cele 7 unitati
dispersate teritorial: PMB, MOLL,CASA CARTII, DIT, INCUBATORUL DE AFACERI,
CENTRU VECHI, cabinetele medicale din cadrul gradinitelor, scolilor, liceelor.
➢ In cursul anului 2018, am continuat actiunile de informare si constientizare a tuturor
actorilor implicati (angajator, salariati, membrii CSSM, medic medicina muncii), privind
necesitatea dezvoltarii culturii de prevenire in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.
➢ S-a asigurat instruirea personalului in domeniul SSM in toate cele trei faze :
- la angajare -instruirea introductiv generala/ instruirea la locul de munca /test–18
angajati noi;
- instruirea periodica si auditarea periodica a locurilor de munca- la 6 luni; pentru
285 salariati;
- testarea anuala pentru toti cei 285 lucratori.
➢ Intocmit evaluarea in vederea acordarii EIP pentru personalul responsabil cu activitati de
intretinere si curatenie si conducator auto.
➢ Remediat neconformităţilor constatate în Proces–verbal de control nr.105539/23.08.2018
intocmit ca urmare a controlului efectuat de d-na inspector Mindrila Artemiza, din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munca Botosani si care a avut ca obiect verificarea respectarii
prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca astfel:
- pentru fiecare fisa de post a angajatilor UAT Botosani am intocmit anexa in care
sunt stabilite si raspunderi in domeniul SSM – total fise post 285;
- infiintarea si organizarea Serviciului Intern de Prevenire si Protectie;
- organizarea si functionarea CSSM;
- evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca a lucratorilor;
- luarea de masuri in vederea asigurarii unor conditii de munca adecvate si a
prevenirii riscului de impiedicare si cadere.
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2.4.Alte atributii stabilite si exercitat prin lege sau alte acte normative ( hotarari
CL sau dispozitii ale primarului):
➢ DP nr.20/09.01.2018 privind constituirea grupului de lucru pentru identificarea unor
Zone Urbane Marginalizate la nivelul Municipiului Botosani, altele decat cele care fac obiectul
SDL Botosani in contex DLRC .
➢ Efectuat 1033 de chestionare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa
4,
Obiectiv
specific
4.3;
str.
Adamiu;
Primaverii;C.Gane;
O.Onocescu;Prieteniei;V.Tomoreveanu; E. Radu; T Crudu; b-dul. G.Enescu; camine ArcaCondacia; ale. Primaverii; Teilor; Scurta; Liceului; Calea National .
➢ DP nr. 1134/26.11.2018 privind constituirea grupului de lucru pentru atelierele tematice
de Subactivitatea 3.2 din cadrul proiectului DISC- Dezvoltarea Integrata a Sistemului Calitatii,
Cod MySMIS 119593.
➢ Nota Interna nr.29385/19.11.2018 /anexa nr.1,participat la interviul individualElaborare studio-diagnoza institutional, Proiect ‘’ Botosani spune Nu coruptiei’’ Cod SMIS
118690.
➢ Nota Interna nr.29385/19.11.2018 /anexa nr.2, evaluare analiza CAF- Cadrul Comun de
Autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice.
➢ Nota Interna nr.29385/19.11.2018 /anexa nr.3, identificare a bunelor practice si
networking in vederea actualizarii sistemului de management al calitatii.
➢ PV nr.1758844/26.06.2018/ISU Botosani –am distribuit in 98 asociatiile de
proprietari/scara un numar de 8900 materiale( afise,flayer,sticker) de informare preventiva in
domeniul situatiilor de urgenta, materiale care au fost afisate la fiecare scara de bloc.
1.Campania nationala R.I.S.C .-Siguranta NU e un joc de noroc - 4903 buc.
2. Campania nationala R.I.S.C- RENUNTA! Improvizatiile sunt catastrofale – 800 buc.
3. Campania nationala R.I.S.C- Mai bine sa previi decat sa nu fii – 1100 buc.
4. Campania nationala R.I.S.C – F.O.C.- FLACARILE OMOARA COPII – 1997 BUC.
5. Campania nationala – Nu tremur la cutremur – 100 bc
➢ DP nr.1092/12.11.2018- Comisie de Disciplina avand ca obiect sesizarea
nr.3150/23.01.2018(SGI).
➢ DP nr.929/25.09.2018 privind constituirea grupului tehnic de lucru care va participa la
amenajarea si dotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii Referendumului National pentru
revizuirea Constitutiei din 06-07.10.2018.
➢ Informare Primar nr.28590/09.11.2018 cu privire la Legea nr.196/2018.
3.Compartimentul de transport public de calatori si siguranta circulatiei
3.1.Activitatea de transport public de calatori ;
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 în cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele
activităţi:
➢ S-au primit documentaţiile şi s-au completat 156 de autorizaţii taxi si 41 autorizații
transport taxi conform H.C.L. 56/2008;
➢ S-au primit documentațiile şi s-au eliberat un numar de 1925 de autorizaţii de liberă
trecere în valoare de peste 508.000 lei .
➢ S-au primit documentațiile şi s-au eliberat 44 de certificate de înregistrare pentru
autovehiculele nesupuse înmatriculării şi s-au radiat 13 autovehicule din circulație ;
➢ S-a efectuat inventarul mobilierului stradal şi a semnelor de circulaţie;
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595
E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro

➢ S-au întocmit contractele de subvenții pentru elevi şi pensionari pentru transportul cu
autobuze și tramvaie pentru 2018;
➢ S-a primit documentația pentru eliberarea autorizației de transport pentru servicii
funerare;
➢ S-au eliberat 33 de copii conforme pentru autorizația de transport cu tramvaie;
➢ S-au emis 40 de licențe de traseu pentru serviciul public local de persoane prin curse
regulate;
➢ Documentații licitații:
-de atribuirea a 3 autorizații taxi;
-de achiziționarea indicatoarelor de circulație și limitatoare de viteză;
-de achiziționarea de bolarzi și marcaj tactil;
-de achiziționarea unui indicator de viteză tip radar.
➢ Proiecte de hotărâri:
-proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor taxi
-proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor Eltrans;
-proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor Microbuzul
-proiect de hotărâre privind alinierea contractului la Regulamentul CE 1370/2007 cu
autobuze;
-proiect de hotărâre privind alinierea contractului la Regulamentul CE 1370/2007 cu
tramvaie;
-două proiecte de hotărâre privind modificarea HCL 76/2009;
-proiect de hotărâre privind modificarea HCL 56/2008;
-proiect de hotărâre privind regulamentul pentru transportul public local efectuat cu
autobuze și tramvaie;
-proiect de hotărâre pentru demararea proiectului pentru realizarea stațiilor de
reîncărcare;
-proiect de hotărâre pentru prelungirea contractului cu Microbuzul.
➢ S-a încheiat contractul de delegare a activității de gestionare a parcărilor cu plată către
Eltrans;
➢ S-au primit şi verificat 480 de dosare pentru vizarea autorizațiilor taxi;
➢ S-au verificat situaţiile de suprapunere privind unicitatea şi legalitatea abonamentelor
eliberate de S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Microbuzul S.R.L. pentru această perioadă
3.2.Siguranta circulatiei;
➢ În cele 10 şedinţe de sistematizare a circulației în municipiul Botoşani s-au verificat în
teren şi s-au supus spre aprobare un nr de 139 solicitări ;
➢ În domeniul sistematizării şi siguranței circulației s-au efectuat verificări în teren starea
fizica si morala a indicatoarelor rutiere, rezultatele fiind consemnate în Nota de constatare;
➢ S-au executat lucrări de montare sau înlocuire indicatoare de circulație;
➢ S-a întocmit caietul de sarcini în vederea achiziționării semnelor de circulație.
➢ În anul 2018 au fost înregistrate la Compartimentul transport public de călători,
siguranţa circulaţiei, un număr de 358 petiţii şi informări, care s-au rezolvat în conformitate
cu prevederile reglementărilor în vigoare şi în termenul prevăzut de lege .
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S.C. ELTRANS SA
S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Botoşani, str. Calea Naţională, nr.2, este înregistrata la
Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, și are ca obiect de
activitate “Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători“, cod CAEN 4931.

I. ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA PATRIMONIULUI S.C. ELTRANS S.A.
BOTOŞANI
În cursul anului 2018, conducerea societăţii a fost asigurată de:
1. Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului
Botoşani.
2. Consiliul de Administraţie, reprezentat de:
▪

Achiţei Carmen

– președinte

▪

Ivănescu Victor

– membru

▪

Crăcană Serghi

– membru

▪

Alexa Cătălin-Virgil – membru

▪

Buhăianu Bogdan

– membru(până la 15.05.2018)

3. Conducerea executivă, reprezentată de:
▪

Ivănescu Victor

– director general

▪

Melinte Liliana

– contabil șef(până la 19.11.2018)

▪

Fifea Costel

– contabil șef(preluare atribuțiuni de la 19.11.2018)

4. Controlul modului de administrare şi gestionare a patrimoniului societăţii a fost efectuat de
către o societate specializata în Audit statutar, respectiv S.C Audit Expert SRL Iaşi.
S.C. ELTRANS S.A. îşi desfăşoară activitatea în municipiul Botoşani pe cele două linii de
tramvai (101 şi 102), având zilnic la stradă, în circulaţie un număr de 11 tramvaie. Parcul de
tramvaie disponibil este de 28. Cu cele 11 tramvaie transportă zilnic aproximativ 25.000 călători.
Societatea deţine în concesiune, de la Consiliul Local al Municipiului Botoşani, 15,8 Km cale
simplă cu reţeaua aferentă şi Staţia de Tracţiune Urbană (STU 2 x 1600 A), pentru care plăteşte
lunar o redevenţă de 4.354,00 lei. Anual, redevenţa este actualizată funcţie de evoluţia indicelui
preţurilor de consum, înregistrat pentru anul precedent, comunicat de INS.
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595
E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro

II. CAPITALURI ŞI ACTIVE
Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2018 este de 1.200.000 lei, divizat
într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune.
Structura capitalului social se prezintă, astfel:
Acţionari

Consiliul Local al

Sold iniţial

Reduceri/

Sold final

Număr acțiuni

capital social

Majorări

capital social

x

lei

2018

lei

valoare/acţiune

1.200.000

0

1.200.000

480.000 x 2,5

Municipiului

%

100

lei

Botoşani
TOTAL

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

Capitalul social este deţinut integral de Consiliul Local al Municipiului Botoşani, în calitate de
acţionar unic.
La data de 31.12.2018 societatea deţine în patrimoniu următoarele active:
•

Active imobilizate (construcţii, utilaje, mijloace de transport, ş.a.) = 877.892,00 lei

•

Active circulante, în valoare de 1.640.858lei, din care:
▪

stocuri

▪

disponibilităţi băneşti

▪

creanţe

= 367.546,00 lei
= 1.374.827,00 lei
= 257.262,00 lei

Capitalurile proprii ale societăţii, la data de 31.12.2018, au valoarea de 1.917.688 lei.
Capitalurile proprii sunt constituite din:
•

Capital social, subscris şi vărsat

= 1.200.000,00 lei

•

Rezerve din reevaluare

=

457.659,00 lei

•

Rezerve legale

=

72.248,00 lei

•

Alte rezerve

=

188.173,00 lei

III. RESURSE UMANE - PERSONAL, SALARIZARE
La data de 31.12.2018, numărul de personal existent în societate a fost de 127 angajați
(inclusiv conducătorul agentului economic), astfel: 114 cu contract individual de muncă pe perioada
nedeterminată, 1 contract de mandat, 1 contract suspendat şi 11 pe perioadă determinată. Numărul
mediu de salariaţi la 31.12.2018 a fost de 123,34 de persoane.
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IV. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
Denumirea indicatorilor

2017

2018

%

Venituri din exploatare

6.975.037 7.306.859

+4,75

Cheltuieli de exploatare

6.969.881 7.299.272

+4,72

1) Rezultat de exploatare

5.156

7587

+47,14

35

253

+722.85

Cheltuieli financiare

1787

0

-100.00

2) Rezultat financiar

-1.752

253

-

3) Rezultat curent(1+2)

3.404

7840

+230,31

5) Profit brut

3.404

7840

+230,31

6) Impozit pe profit

2.669

4847

+81,60

735

2993

+407,21

Venituri financiare

Profit net al exerciţiului (pierdere) 3+45-6

Analizând contul de profit şi pierdere încheiat la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017, rezultă
următoarele aspecte:
•

veniturile din exploatare prezintă o creştere cu 331.821 lei, adică cu 4.75 %, iar cheltuielile o
creştere de 4,72 %, creşterea cheltuielilor fiind determinată in principal de cresterea
cheltuielilor cu munca vie cu 6,87% fata de anul 2017 ca urmare a cresterii salariului minim
pe economie.

•

din activitatea de exploatare se înregistrează un profit brut de 7587 lei, iar din activitatea
financiară se înregistrează un profit de 253 lei (ex: dobânzi, linie de credit).

Rezultatul net al exerciţiului financiar la 31.12.2018 este pozitiv, societatea înregistrând un
profit net de 2993 lei, obţinut astfel:
•

Pprofit din activitatea de exploatare

= 7.587 lei

•

Profit din activitatea financiară

=

•

Impozit profit

=

4847 lei

•

Profit net

=

2993 lei

253 lei

În cursul anului 2018, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru
anumite categorii de persoane, încasând de la Primăria Municipiului Botoşani, pe baza deconturilor
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lunare, contravaloarea serviciilor prestate, pentru pensionari şi veterani, revoluţionari, etc. şi prin
ordonatorii terţiari sau încasat contravaloarea abonamentelor eliberate pentru elevi şi persoanele cu
handicap, după cum urmează:
Nr.

Categorie abonamente

Nr. beneficiari gratuităţi

Valoare - lei

7.491

2.969.558

Crt
.
1

Pensionari

2

Veterani, eroi rev., deportaţi, etc.

3

Elevi

4

Persoane cu handicap

50

15.094

2.122

756.740

559

366.294

TOTAL

4.107.686

V. CREANŢE ŞI DATORII
Referitor la datoriile societăţii, la data de 31.12.2018, acestea aveau valoarea de 881.593 lei şi
situaţia se prezintă, astfel:
•

furnizori şi clienţi creditori

•

obligaţiile fiscale

•

datorii curente fata de salariati

•

garanţii materiale

= 119.357 lei
= 276.781 lei
= 225.368 lei
= 260.087 lei

Datoriile societăţii înregistrate la 31.12.2018, au fost achitate conform scadenţelor, în luna
ianuarie 2019.
Creanţele pe care societatea le are la data de 31.12.2018, în valoare de 257.262 lei, sunt
structurate astfel:
•

clienţi

= 169.210 lei

•

clienţi incerţi

= 36.202 lei, provizioane clienti incerti 28803,00 lei,

•

creante de incasat de la B.S. = 56.830 lei

VI. INVESTIŢII
În anul 2018 nu au fost efectuate investiţii, dar împreună cu Primăria Botoşani, s-a lucrat la
două proiecte importante pentru municipiul Botoşani:
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- Regulamentul de organizare a activităţii de gestionare a parcărilor şi procedurilor aplicabile
vehiculelor parcate neregulamentar şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a
vehiculelor staţionate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat
al municipiului Botoşani;
- Proiectul de reabilitare şi modernizare a transportului local cu tramvaiul, proiect care se ridică
la valoarea de 32 milioane de euro şi care va fi accesat prin AXA 4 din Planul Operaţional
Regional. Acest proiect vizează reabilitarea infrastructurii de transport a căii de rulare, rețeaua
electrica de contact, achiziţionarea de tramvaie noi, modernizare depou, introducerea sistemului de
taxare automată (validatoare de bilete în tramvaie şi automate de eliberare bilete în staţii),
modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, panouri de informare călători, atât în staţii cât şi în
interiorul tramvaielor.
Programul investiţional pregătit prin proiectele elaborate şi implementate de municipiul
Botoşani, urmăresc menţinerea sistemului electric de transport public local de persoane,
modernizarea şi aducerea acestuia la standarde europene. Investiţii realizate cu fonduri europene.
VII. MODUL DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A EVIDENŢEI CONTABILE
Pentru a reflecta o imagine fidelă şi clară a patrimoniului, a situaţiei financiare, precum şi a
rezultatelor obţinute, au fost respectate normele şi principiile legislaţiei prevăzute de actele
contabile în vigoare.
1.

Au fost respectate prevederile Ordinul MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementărilor

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidat, cu
modificările şi completările ulterioare.
2.

Au fost asigurate condiţii de păstrare şi arhivare a documentelor contabile, registrelor şi

situațiilor financiare.
Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile.
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DEZVOLTARE LOCALĂ
INVESTIȚII
ÎNVĂŢĂMÂNT: s-au cheltuit 973.767,21 lei, pentru lucrări de modernizare și conformare pentru
Autorizare la incendiu a unităților de învățământ din municipiu (proiectare și execuție)
- Gradinita și Scoala Sf. Nicolae Botosani, Colegiul National AT Laurian, Gradinita nr. 22 cu
program prelungit, Liceul Dimitrie Negreanu, Liceul Alexandru cel Bun, Liceul tehnologic
Elie Radu, Liceul tehnologic Petru Rares, Liceul cu program sportiv, Scoala Gimnaziala nr.
2, Scoala Gimnaziala nr. 7, Gradinita Floare de colt, Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare,
Scoala Gimnaziala nr. 17, Gradinita nr. 5, Gradinita Sotron, Gradinita nr. 23, Gradinita cu
program prelungit nr. 19
SĂNĂTATE: s-au cheltuit
- 236.930,20 lei Spitalul de Pneumoftiziologie - Reabilitare instalatii termice
- 52.635,34 lei pentru lucrări de utilități în vederea punerii în funcțiune a noului spital de boli
paliative și
CULTURA:
- 2.623,37 lei pt punerea în siguranță a Teatrului ”Mihai Eminescu”
- 21.711,77 lei monument de for public Col. V. Tomoroveanu.
RECREERE: 2.137.545,06 lei pentru punerea în funcțiune a Parcului de agrement Cornișa
RELIGIE: 784.683,58 lei pentru execuția unor lucrări de reabilitare a lăcașelor de cult din
municipiu.
LOCUINŢE:
Executie utilitati locuinte Ansamblu locuinţe Soseaua Iasului cu valoarea de: 1.791.098,23.
Deasemenea s-au contractat lucrări de proiectare și execuție extinderi de conducte de gaze naturale
pe străzile: str.Dobosari, str. Valcelei, Al Dumitru Furtuna, al. Ion Istrate, al.Iacob Iacubovici, str
Savenilor, str. Plopilor și str. Pod de Piatra în valoare de: 31.166,10 lei.
În vederea accesării de fonduri europene sau de promovare a obiectivelor de investiții sau cheltuit
următoarele fonduri:
- 74.880,00 lei pentru audituri energetice pentru clădiri aparținând Consiliului local ( unități
de învățământ)
- 600,00 lei pentru documentații tehnice, DALI, pentru modernizare unități de învățământ. (
POR 4.4. și POR 4.5.)
- 100.208,00 pentru documentații tehnice, pentru amenajare zone de recreere. ( POR 4.2.)
- 190.876,00 lei pentru documentații tehnice, pentru Imbunatatirea regenerarii fizice,
economice si sociale a comunitatilor marginalizate (POR 4.3)
- 63.172,82 lei Cheltuieli elaborare studii accesare fonduri europene 2014-2020
- 23.205,00 lei Expertiză tehnică imobil str. Nucilor
- 114.281,28 lei Documentatie tehnica Reabilitarea sistemului de termoficare urbană
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-

85.323,00 lei Documentații tehnice reabiltare și modernizare străzi
361.188,07 Refacere podeț pe str. Plopilor

ENERGETIC
La compartimentul Energetic, din cadrul Primăriei Botoşani, au fost desfăşurate, următoarele
principale activităţi:
1) Motivat de eliminarea preţurilor reglementate la energia electrică, în baza HCL
nr.104/16.04.2015 privind mandatarea Zonei Metropolitane Botoşani am colaborat în întocmirea
documentaţiilor specifice privind achiziţionarea energiei electrice prin intermediul Bursei Române de
Mărfuri –Terminal Botoşani.
Astfel având accepturile de la majoritatea unităților subordonate Consiliului Local participăm la
ședințele de tranzacționare la bursă în vederea obținerii unui preț de furnizare mai mic atât la
energie electrică cât și la gaz natural.
Cantitatea de energie electrică estimată cu care s-a ieșit pe piața liberă de tranzacționare este de
11.491 MWh din care la joasă tensiune 5.642 MWh și pe medie tensiune cantitatea de 5.849 MWh.
Totalul de 375 locuri de consum sunt distribuite astfel:
A) Unități subordonate Consiliului Local 166 locuri de consum pe joasă tensiune și 4 locuri de
consum pe medie tensiune;
B) Iluminat public 155 locuri de consum pe joasă tensiune;
C) Locuri de consum proprii primăriei municipiului Botoșani în număr de 54 locuri de consum
și un loc de consum pe medie tensiune(Parcul de agrement Cornișa).
În ședința din iulie 2018 prețul ofertat nu s-a încadrat în abaterea prognozată și ulterior în
ședința de negociere dintre Zona Metropolitană și actualul furnizor s-a obținut prețul de furnizare de
224,5 lei/MWh care deși inițial a părut un preț ridicat ulterior cotațiile de la bursă ne-au situat pe o
poziție bună, adică mult sub un preț de 330 lei/MWh. Și la data actuală prețul pe care-l avem este
bun în comparația cu cotațiile pieței libere.
2) Având în vedere eliminarea preţurilor reglementate la gazele naturale, am colaborat cu Zona
Metropolitană Botoşani la întocmirea documentaţiilor specifice privind achiziţionarea gazelor
naturale prin intermediul Bursei Române de Mărfuri –Terminal Botoşani. În data de 10.07.2018 am
achiziționat gaze naturale pentru centrele subordonate Consiliului Local la prețul de 127,71 pentru
cantitatea de 10.585 MWh, obținând un preț mic față de cotațiile existente pe bursă.
3) Colectarea datelor privind consumurile energetice realizate la utilităţi (energie electrică, apă,
meteo, gaz natural, energie termică, telefon, internet) în toate unităţile din centrele financiare
subordonate Consiliului Local Botoşani, pe baza unui model de raportare, raportări care se fac
trimestrial. Este întocmit în acest sens o bază de date unde avem stocate aceste consumuri încă din
anul 2009. Centrele financiare subordonate Consiliului Local Botoşani sunt în număr de 40. La
categoria Învăţământ sunt 30 de centre financiare, care cuprind 13 licee, 15 şcoli generale şi 26
grădiniţe.
La categoria Cultură sunt 2 centre financiare : Teatrul Mihai Eminescu și Teatrul Vasilache. La
categoria Alte activităţi sunt 3 centre financiare şi anume DAS (Direcția de Asistenţă Socială),
Poliţia Locală şi DSPSA (Direcţia de Serviciu Publice, Sport şi Agrement). La categoria Spitale
sunt 2 centre şi anume Spitalul de Pneumoftiziologie şi Spitalul de recuperare Sfântul Gheorghe.
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La categoria Diverse sunt 5 centre financiare şi anume Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
(DITL), SC Urban Serv SA, SC Locativa SA, SC Eltrans SA şi SC Modern Calor SA.
Menționăm că la această dată avem multe unități restanțiere în transmiterea raportărilor privind
consumul la utilități deși i-am somat pe email în nenumărate rânduri. Acestea sunt: Școala 12,
Școala 17, Școala gimnazială nr.10.
4) În baza unui grafic de control au fost verificate 10 centre bugetare, pentru care întocmim
anual un raport cu constatările și concluziile acestor controale.
5)
Am întocmit și am transmis situații solicitate de forurile abilitate cum ar fi: Chestionarul
E01 către Statistică la Direcția de Statistică Botoșani, Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă,
aprobat în Consiliul Local în data de 20.12.2018 la Convenția Primarilor, reactualizarea Planului de
Îmbunătățire a Eficienței Energetice către ANRE, conform Legii 121/2014.
6) Urmărim și vizăm spre conformitate facturile privind consumul de energie electrică atât la
sediile primăriei cât și la iluminatul public. În acest sens propunem, acolo unde situația o impune,
măsuri tehnice de reducere a cheltuielilor – în special prin compensarea energiei electrice reactive
consumate – cum este cazul de la locul de consum Parcul de agrement Cornișa (str. Sucevei f.n.), iar
pentru viitor pentru Parcare vizitatori (Calea Națională nr.101G) și 10 locuri la Iluminatul Public.
Au fost întocmite Proiectele tehnice privind lucrările extindere gaze naturale pe străzile:
- Str. Doboșari, Vîlcelele, Al. Dumitru Furtună, Al. Ion Istrate, Al. Iacob Iacovici;
- Str. Săvenilor, Plopilor, Cărămidari, Berzei, George Coșbuc;
- Str. Pod de Piatră.
urmând a se emite autorizațiile de construire.
7) S-au înaintat rapoarte de specialitate și am susținut în Consiliul Local aprobarea hotărârilor
privind tarifele și prețurile locale ale energiei termice livrate de către S.C. MODERN CALOR S.A.
Botoșani.
8) Am întocmit documentele privind refacturarea energiei electrice consumată de
subconsumatorii primăriei (teatru, asociaţia surzilor, Modern Calor) şi de câte ori a fost cazul la
subconsumatorii ocazionali (circ, târguri, etc) în vederea emiterii facturilor în acest scop.
9) Trimiterea răspunsurilor la toate petiţiile repartizate, dând toate informaţiile privind modul
de soluţionare al celor sesizate fie telefonic, pe email sau în scris.
10) Coordonarea întocmirii documentelor şi acţiunilor necesare privind cele dispuse de legislaţie
în domeniul apărării împotriva incendiilor, la toate sediile din cadrul primăriei, precum şi pentru
acţiunile specifice legate de activităţile desfăşurate de organizatori la amenajări temporare în spaţii
închise sau în aer liber urmare a dispoziţiei primarului municipiului Botoşani nr. 3510/20.09.2010, a
atribuţiilor privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul municipiului.
11) Efectuare instructaje introductive generale în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru noii
angajaţi în numar 18. Am participat efectiv la întocmirea planurilor de intervenţie la sediile primăriei
care au fost ulterior avizate de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
12) S-a realizat contractarea serviciului de veriificare a instalațiilor electrice, cerință menționată
în procesul verbal de control întocmit de ISU Botoșani.
13) Am depus propunerile bugetare în vederea prevenirii risculrilor de incendiu cum ar fi:
Ignifugarea podului primăriei, verificare funcționare Chiller, verificare hidranți și stingătoare, etc.;
14) Participarea în cadrul diverselor comisii înfiinațte prin Dispoziții ale Primarului, la
inventarierea mijloacelor fixe şi obiecte de inventar ale primăriei.
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15) Am cerut unităților subordonate Consiliului Local ce pot fi racordate la Modern Calor SA să
prezinte un studiu privind costurile actuale și posibilitatea branșării la sistemul centralizat de energie
termică. Vom verifica corectitudinea informațiilor și vom alege soluția optimă economică și tehnică.
16) Menționăm că deși am sugerat ca posibilele unități ce pot fi racordate la sistemul centralizat
de încălzire să solicite la Modern Calor un studiu tehnico-economic în acest scop nici una din unități
nu a întreprins nimic în acest sens. Unitățile care nu au răspuns la acest deziderat sunt: Grădinița nr.
23.
17) În permanență tinem legătura cu furnizorul de energie electrică pentru rezolvarea unor
neconformități în facturarea și furnizarea energiele elctrice;
18) S-a obținut certficatul de performanță energetică pentru sediul Casa Cărții și sediul DITL.
19) Am participat la găsirea soluțiilor tehnice de alimentare cu ocazia unor festivități din centrul
vechi, fie în Piața 1 Decembrie 1918 sau în parcarea de la magazinul general.
20) Activitatea de urmărire a Planului de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) al
Municipiului Botoşani, în contextul European (UE) al aderării la Convenţia/ Protocolul Primarilor în
calitate de reprezentant al grupului interdisciplinar de lucru (Dispoziţia Primarului nr.1815/
19.10.2016).
Acest grup a elaborat, redactat şi transmis Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) al
Municipiului Botoşani.
PAED Botoșani a fost încărcat pe platforma Convenției Primarilor la data de 7.09.2017, totodată
cu completarea unui template pe platforma intranet, în formatul electronic, în limba engleză.
În urma verificării efectuate de către Biroul Convenției Primarilor, organism european cu sediul
la Bruxelles, acest document a fost aprobat și acceptat oficial la data de 13.03.2018.
În continuare, conform regulamentului și a normelor acceptate în cadrul Convenției Primarilor, sa trecut la elaborarea unui nou plan, a Planului Planului de Acţiune privind Energia Durabilă și
Climă (PAEDC), cuprinzând prevederi și ținte până în anul 2030.
Prin Dispoziția Primarului nr.975 din 3.10.2018, am fost cooptat într-un nou grup interdisciplinar
de lucru pentru îndeplinirea acestui deziderat.
În prealabil, în contextul descris mai sus, Primarul Municipiului Botoșani a semnat aderarea
Municipiului Botoșani la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, aceasta fiind aprobată și
validată în data de 26.04.2018 prin HCL nr.92.
Planul de Acţiune privind Energia Durabilă și Climă (PAEDC) a fost aprobat în CL Botoșani, în
19.12.2018, iar Raportul de Specialitate respectiv este semnat și de către mine, personal.
Activitatea specifică pentru elaborarea Planului Planului de Acţiune privind Energia Durabilă și
Climă (PAEDC) s-a desfășurat atât în cadrul grupului interdisciplinar de lucru, cât și printr-o
intensă corespondență și comunicare prin e-mail, telefon cu Biroul Convenției Primarilor,
organism european cu sediul la Bruxelles, dar și cu Agenţia Locală a Energiei Alba – ALEA(din
Alba Iulia) și ADR Nord-Est, inclusiv participând la seminarii în cadrul proiectelor SIMPLA și
EMPOWERING.
În anul 2018, Proiectul SIMPLA și-a continuat eforturile de a veni în ajutorul autorităților locale
în vederea planificării armonizate a energiei și a mobilității astfel ajungând la o altă etapă și
anume cea de consolidare a capacităților autorităților locale în acest domeniu. Pentru a crește
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impactul rezultatelor proiectului, SIMPLA își propune să lărgească numărul de reprezentanți ai
autorităților locale care iau legătura cu abordarea SIMPLA prin participarea acestora la seminarii
on-line, împreună cu participanții din sesiunile de formare precedente, astfel încât să faciliteze
schimbul de experiență precum și replicarea abordării și a metodologiei SIMPLA.
În total au fost organizate 6 webinarii (seminarii de la distanță, on-line) cu teme specifice în care
au fost invitați ca speakeri din toată Europa, specialiști în domeniile respective.
Pe parcursul anului 2018, am mai reprezentat PMB, în calitate de participant la activitățile
specifice din cadrul Proiectului EMPOWERING inițiat de către ADR Nord-Est în parteneriat cu
ALEA. Acest proiect își propune sprijinirea autorităților publice locale din Regiunea Nord-Est să
construiască strategii integrate în domeniul energiei durabile.
Reprezentarea Primăriei Municipiului Botoșani în cele două proiecte descrise mai sus a însemnat
participarea la mai multe seminarii organizate la Alba-Iulia și Piatra Neamț(de exemplu, au fost 3
seminarii la care am participat activ la Piatra Neamț numai pe proiectul EMPOWERING),
ultimul dintre ele la finele lunii noiembrie 2018, dar și o intensă activitate de informare,
documentare, învățare, redactare de materiale și corespondență/ comunicare.

ASIGURAREA SERVICIILOR DE TERMOFICARE
S.C. MODERN CALOR SA
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
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2. În reţeaua de transport apă fierbinte - transportul energiei termice de la sursa CET la cele 37
puncte termice de distribuţie şi la 39 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 2018 au fost:
furnizarea energiei electrice
furnizarea energiei termice
Energia electrică produsă este livrată:
consumatorior finali racordaţi direct din instalaţiile proprii ale societăţii, în baza contractelor de
furnizare;
Sistemului Energetic Naţional pe Piata Zilei Urmatoare prin intermediul OPCOM S.A.;
furnizorior de energie prin Piata Centralizata Contracte Bilaterale;
instalaţiilor proprii ale sursei CET, pentru consumul tehnologic;

Energia termică este livrată:
a) din reteaua de transport apa fierbinte catre:
- 28 instutii publice alimentate din reteaua de transport apa fierbinte, 6 gradinite, 7 scoli, 5
licee si camine, 3 spitale, 7 cladiri apartinand autoritatilor nationale si locale (stadion, parcul de
agrement Cornisa, Agentia pentru Protectia Mediului, Inspectoratul Judetean de Politie, Arhivele
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Statului). Ultimele doua institutii au fost racordate la sistemul de termoficare in anul 2018, prin
investitii ale Modern Calor S.A.
- 10 agenţi economici (Delgaz Grid, Carrefour, Belrom, Formens, Elsaco Electronic,
Electroalfa International, Uvertura Mall, Solenyy Company, Rapsodia Conf, Hotel Rapsodia)
b) din retelele de distributie ale agentului termic pentru incalzire si apa calda catre:
- 10801 apartamente beneficiare de incalzire si/sau apa calda situate in 37 ansambluri de locuinte
- 17 imobile individuale (populatie)
- 7 unitati de invatamant
- 7 institutii publice coordonate de Consiliul Judetean
-78 agenti economici.
În anul 2018 S.C. Modern Calor a livrat consumatorilor 49.674 MWh, energie electrică şi
72.802 Gcal, energie termica.
Veniturile totale obţinute au fost de 41.206 mii lei.
Costurile înregistrate în anul 2018 au fost de 40.948 mii lei.
De menţionat faptul că ponderea cheltuielilor cu materiile prime, materiale si servicii
aferente activităţii de exploatare reprezintă 64,52% din totalul costurilor înregistrate.
Exerciţiul financiar aferent anului 2018 a fost încheiat de către S.C. Modern Calor cu un
profit net estimat în valoare de 258 mii lei, fiind asigurat un echilibru financiar prin acoperirea
tuturor cheltuielilor din surse proprii rezultate în urma încasării contravalorii energiei electrice şi
termice livrate, fără a fi necesară contractarea unor împrumuturi pentru activitatea curentă sau
pentru investiţii.
Rezultatele financiare pozitive s-au datorat bunei gestionari a resurselor materiale si
financiare in conditiile functionarii in siguranta a instalatiilor si echipamentelor din cadrul
sistemului de alimentare cu energie termica din municipiu.
De la finalizarea realizate de catre Municipiul Botosani in sistemul de termoficare,
performantele energetice se mentin in continuare ridicate, neinregistrandu-se sincope in alimentarea
consumatorilor cu energie termica in sezonul rece in care fata de anii anteriori, temperaturile
exterioare au fost mai scazute.
Si in anul 2018 s-au realizat investitii in sistem realizandu-se racordarea a doua institutii
publice la reteaua de transport energie termica, fapt ce va contribui la mentinerea sustenabilitatii
acestuia, prin cresterea numarului beneficiarilor de energie termica, cu preponderenta a celor mari,
din punct de vedere al consumului.
Practic cresterea livrarilor de energie termica catre consumatorii noncasnici contracareaza
reducerea numarului clientilor casnici (proprietari de apartamente) recordati la sistemul de
termoficare, reducere care se datoreaza in mare parte migratiei populatiei cat si deteriorarii continue
si accentuate a instalatiilor de distributie a energiei termice din imobile, proprietate comuna a
tuturor proprietarilor din imobil.
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Si in continuare proiectul investitional finalizat in 2015 produce efectele privind cresterea
eficientei energetice a sursei de la valori sub 79% inainte de a fi realizata la peste 87% dupa
finalizare.
Prin reducerea semnificativa a pierderilor de energie termica, urmare a modernizarii
integrale a retelei de transport si in proportie de 92% a retelelor de distributie, practic s-a redus
consumul de combustibil si implicit cantitatile de emisii de poluanti in atmosfera, fapt datorat si
montarii in sursa a instalatiilor de ardere care respecta cele mai noi tehnologii. Cazanele de apa
fierbinte sunt dotate cu instalatii de ardere cu emisii reduse de oxizi de azot, care au contribuit la
reducerea cu 55% a acestui tip de poluant, fata de situatia anterioara realizarii proiectului.
Utilizarea in ultimii ani a gazelor naturale drept combustibil a contribuit la reducerea
semnificativa emisiilor anuale de bioxid de carbon avand de asemeni un impact pozitiv asupra
mediului, municipiul Botosani beneficiind de un aer curat, cu efecte pozitive asupra sanatatii
pupulatiei.
Prezentam in continuare evolutia emisiilor de poluanti Oxizi de azot (NOx), oxizi de Sulf (SO2),
pulberi
Valori fara
proiect
Specificatie

Emisii de NOx
Emisii de SO2
Emisii de pulberi

t/an
340
597
25.4

Valori
estimate
dupa
implementare
proiect
t/an
168
0
0

Valori
realizate
in anul
2016

Valori
realizate in
anul
2017

Valori
realizate in
anul
2018

t/an
39,3
0
0

t/an
42,3
0
0.

t/an
41,8
0
0

Ca urmare a eforturilor investiţionale în modernizarea sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică a municipiului Botoşani în perioada 2007 – 2015, creşterea
performanţelor sistemului s-a concretizat în reducerea preţului local de facturare a energiei termice
de la 491,23 lei/Gcal cu TVA în 2010, la 398,28 lei/Gcal cu TVA în decembrie 2018.
Principala preocupare a Primăriei Municipiului Botoşani împreună cu operatorul Modern
Calor este asigurarea confortului termic populaţiei şi celorlalţi beneficiari ai serviciilor SACET,
precum şi atragerea de noi clienţi astfel încât sistemul centralizat să fie utilizat în concordanţă cu
performanţele energetice pentru care afost realizat.
Dupa finalizarea modernizarii sursei si retelei de transport apa fierbinte prin efortul
financiar al operatorului Modern Calor, dar si al municipalitatii a fost realizata incepand cu anul
2011 racordarea la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a celor 38 de beneficiari,
datorita crearii premizelor asigurarii confortului termic in conditii economice avantajoase. Practic
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prin aducerea la sistemul de alimentare centralizata a acestor beneficiari a fost realizata si o
extindere a retelei de transport apa fierbinte cu aproximetiv 4,8 km de traseu.
Astfel, daca inainte de inceperea modernizarii SACET ponderea livrarilor de energie termica
din reteaua de transport apa fierbinte era 0,9% din totalul livrarilor anuale, aceasta a crescut in anul
2011 la 2,99% odata cu cresterea optiunilor de bransare la SACET, ajungand in anul 2018 la
18,60%.
Evolutie livrari energie termica consumatorilor racordati la R.T.

Livrari anuale energie termica din Reteaua de Transport
[Gcal]
2010
2011
2016
2017
2018
739
2111
10737
11955
13546
Pentru că orice municipalitate trebuie să gândească și să acționeze în perspectivă, este in
curs de finalizare documentatia pentru extinderea finanțării din fonduri europene (prin Programul
Operational Infrastructura Mare), pentru finalizarea modernizării sistemului de alimentare
centralizata cu energie termică din municipiul Botoșani.
Noua aplicație de finanțare europeană in valoare de aprox 7 mil.Euro va include, printre
altele:
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-

reabilitarea ultimelor 7 rețele de distributie a energiei termice din ansambluri de locuințe rămase
nemodernizate ( ZIB, IUPS, Condacia, Textil, Armonia), însumând 1300 de apartamente
extinderea retelei de transport a energiei termice in vederea racordarii de noi consumatori;
reabilitarea sistemelor de pompare ale agentului termic din puncte termice;
reabilitarea si modernizarea sistemului de pompare a agentului termic in reteaua de transport apa
fierbinte;
implementarea sistemului de achizitie si transmitere date, supraveghere si actionare la distanta a
instalatiilor din SACET.

Unitatea Locală de Monitorizare
Principalele activități desfășurate la nivelul Compartimentului ULM în anul 2018 au fost
următoarele :
- Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță din regulamentul serviciului pentru
operatorii SCUP (Servicii Comunitare de Utilități Publice), (Modern Calor, Locativa, Urban
Serv, Eltrans, Microbuzul, Flash Lighting Service);
- Raport privind activitatea operatorilor în conformitate cu art 58. din OUG 109/2011
(Raportul se publica pe pagina de internet a primăriei);
- Completarea Formularului S1100 pe platforma MFP – semestrial pentru cele patru SC
subordonate Consiliului Local (Modern Calor, Locativa, Urban Serv, Eltrans) :
- Activitate specifică pentru Autoritatea Urbanăa municipiului Botoșani :
o Activitate de raportare permanentă către ADR Nord-Est
o Activiate de selectare a proiectelor care se desfășoară la solicitarea MDRAP ( în anul
2018 s-a desfășurat în lunile ianuarie-martie și septembrie-decembrie)
- Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină;
- Verificarea cererilor privind beneficiarii ajutoarelor pentru încălzire;
- Activitate specifică în Consiliul de Administrație al Liceului Petru Rareș;
- Constituire baza de date de la operatorii Serviciilor Comunitare de utilități publice
- Activități referitoare la Consiliile de Administrație ale Societăților Comerciale subordonate
Consiliului Local (Modern Calor, Locativa, Urban Serv, Eltrans).

Compartiment Autorizări Activităţi Economice
Agenţilor economici din Municipiul Botoşani, la cerere, se emite de către Compartimentul
Autorizări Activităţi Economice „Autorizaţie privind desfăşurarea activităţilor înregistrate in
grupele CAEN: 561 – „Restaurante”, 563 – „Baruri şi alte activităţi de servire băuturilor” şi 932
- „Alte activităţi recreative şi distractive”, care este o autorizaţie fiscală de funcţionare eliberată,
conf. prevederilor :
• Cap.V, Art. 475, alin. (3),(4) şi(5) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
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• Ordonanţei Guvernului nr. 99 /2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• H.C.L. nr. 86 / 2018 , privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Botoşani
începând cu anul 2019,
Actualizată cu completările şi modificările din H.C.L. nr. 351 /20.12.2018.
Având in vedere că : „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor înregistrate in grupele
CAEN : 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte
activităţi recreative şi distractive”- in cazul in care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de
lege - se emite de către primarul / viceprimarul desemnat in a cărui rază teritorială este amplasată
unitatea, conf. prevederilor Cap. V, art. 475, alin.(3),(4) şi (5) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind
Codul fiscal.
În anul 2018 au fost eliberate 62 de ”Autorizaţii privind desfăşurarea activităţilor
înregistrate in grupele CAEN: 561 – „Restaurante” 563 – „Baruri şi alte activităţi de servire
băuturilor” şi 932 - „Alte activităţi recreative şi distractive” pentru activităţile menţionate, din
care 7 autorizaţii au fost eliberate pentru activităţi sezoniere.
În anul 2018 au fost vizate 309 de ”Autorizaţii privind desfăşurarea activităţilor înregistrate
in grupele CAEN: 561 – „Restaurante” 563 – „Baruri şi alte activităţi de servire băuturilor” şi
932 - „Alte activităţi recreative şi distractive”,autorizaţii emise anterior anului 2018.
Suma încasată in anul 2018 din taxa de eliberare a „Autorizaţie privind desfăşurarea
activităţilor înregistrate in grupele CAEN: 561 – „Restaurante”, 563 – „Baruri şi alte activităţi de
servire băuturilor” şi 932 - „Alte activităţi recreative şi distractive” şi suma incasată pentru vizarea
anuală a utorizaţiilor emise anterior anului 2018 fiind de 377.028 lei .
In baza Dispoziţiei Primarului nr. 297/06.03.2018, pentru 14 societăţi comerciale care nu
au achitat taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică a punctului de lucru autorizat, pentru anul 2017deoarece şi-au închis activitatea
comercială de alimentaţie publică in cursul anului fără a-şi achita taxa de viză, suma aferentă a
fost dată in debit la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, pentru recuperarea taxelor datorate bugetul
local ( pentru plata cu întârziere se calculează majorări potrivit prevederilor Codului de procedură
fiscală).
In baza Dispoziţiei Primarului nr. 956 / 01.10.2018, pentru 19 societăţi comerciale care şiau închis in cursul anului activitatea comercială de alimentaţie publică a punctului de lucru
autorizat fără a-şi achita taxa de viză, suma aferentă taxei de vizare anuală a autorizaţiei a fost dată
in debit la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, pentru recuperarea taxelor datorate bugetul local
(pentru plata cu întârziere se calculează majorări potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală).
In baza Dispoziţiei Primarului nr. 2317 / 12.12.2018, pentru 6 societăţi comerciale care nu
au achitat taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică ,pentru punctul de lucru autorizat ,pentru anul 2018 deoarece şi-au închis activitatea
comercială de alimentaţie publică, a punctului de lucru in cursul anului fără a-şi achita taxa de
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viză, suma aferentă taxei de vizare anuală a autorizaţiei a fost dată in debit la Direcţia Impozite şi
Taxe Locale, pentru recuperarea taxelor datorate bugetul local (pentru plata cu întârziere se
calculează majorări potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală).
S-a întocmit referate, către Direcţia Impozite şi Taxe Locale, pentru 4 agenţi economici
pentru care s-a solicitat radierea debitului „taxă pentru vizarea anuală a autorizaţie privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică”, in baza documentelor justificative prezentate.
Urmare adresei nr. 15.565/ 04.07.2017 a Poliţiei Locale, Serviciul Activitate Comercială
Camera de Corpuri Delicte, lunar s-a trimis către aceasta instituţie:
- lista cu agenţii economici (care au solicitat şi au îndeplinit condiţiile legale) pentru care:
s-au
emis : „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor înregistrate in grupele CAEN : 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative
şi distractive” conf. prevederilor Cap. V, art.475 .alin (5) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind
Codul fiscal;
- lista cu agenţii economici care au solicitat vizarea anuală pentru: „Autorizaţia privind
desfăşurarea activităţilor înregistrate in grupele CAEN : 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive”, emisă anterior
anului 2018 .
A fost trimisă către Poliţia Locală lista cu agenţii economici pentru care : „Autorizaţia
privind desfăşurarea activităţilor înregistrate in grupele CAEN : 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi
alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive” emisă in anul
2016 şi 2017, nu a fost vizată pentru anul 2018 până la data de 19.06.2018, in vederea efectuării de
control comercial urmărind dacă se mai desfăşoară activitatea comercială autorizată şi intrarea lor
in legalitate.
67 de unităţi (puncte de lucru) din municipiu şi-au
alimentaţie publică în anul 2018 .

închis activitatea comercială de

S-au eliberat 15 negaţii scrise la solicitările agenţilor economici de emitere Autorizaţie de
funcţionare pentru activităţi comerciale care nu defăşoară activitate de alimentaţie publică sau
alte activităţi recreative şi distractive.
S–a acordat consiliere pentru intocmirea
“ 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 cu modificările şi completările
ulterioare, a eliberat acordul inceperii practicării vânzării de soldare / lichidare in locaţia
menţionată in cerere.
S-a eliberat Acord pentru „ practicarea vânzărilor de soldare” - pentru produse de
toamnă – iarnă, practicată in
perioada
15 ianuarie -15 aprilie,
pentru :
10 societăţi comerciale care au practicat ” vânzări de soldare” in 12 puncte de lucru.
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S-a eliberat Acord pentru „ practicarea vânzărilor de soldare” ”- pentru produse de
primăvară - vară, practicată in
perioada
1 august – 31 octombrie, pentru
8 societăţi comerciale care au practicat „vânzări de soldare” in 12 puncte de lucru.
S-a eliberat Acord pentru „ practicarea vânzărilor de lichidare” pentru un agent economic
S-au primit 2 petiţii prin care s-a reclamat tulburarea ordinii şi liniştii publice prin
desfăşurarea activităţii comerciale.
Petiţiile s-au soluţionat in colaborare cu Poliţia Locală care desfăşoară controlul comercial in
municipiu şi întocmeşte răspunsul către petent.
S-au formulat 15 răspunsuri scrise către agenţii economici in vederea achitării taxei pentru
vizarea anuală a „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor înregistrate in grupele CAEN : 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi
distractive” urmărind şi soluţionarea altor probleme ridicate ( ex. răspuns privind orarul de
funcţionare al societăţilor.)
S-au formulat 15 răspunsuri / adrese scrise către instituţiile (Poliţia Locală, DTIL,
ORC- Botoşani. IPJ – Poliţia Municipiului Botoşani, Inspectoratul teritorial de Muncă Botoşani,
Instituţia Prefectului), care ne-au solicitat sau am solicitat noi informaţii necesare soluţionării
problemelor agenţilor economici.
S–a acordat consiliere pentru 300 de societăţile comerciale care desfăşoară activităţi
comerciale in municipiu Botoşani şi care au solicitat: autorizaţii, avize, informaţii despre
documentele necesare vizării autorizaţiilor, achitare taxă firmă, orar de funcţionare, afişare
preţuri, vitrine şi curăţenie.

URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
DATE STATISTICE PRIVITOR LA ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ
1. Acte emise :
- certificate de urbanism
- prelungiri valabilitate certificate de urbanism
- autorizaţii de construire/desfiinţare
- prelungiri valabilitate autorizaţii de construire
- autorizaţii lucrări racorduri/branşamente la reţele
publice
2. Documentaţii de urbanism aprobate în Consiliul Local
din care :
- pe teren proprietate
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920
82
405
28
186
71
62

- pe teren concesionat
- avize de oportunitate
3. Comunicări :
- declaraţii de finalizare a construcţiilor
autorizate
- certificate atestare a construcțiilor

9
6

79
87

PATRIMONIU
Administrarea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
Atribuirea terenurilor în regim de concesiune către agenţi economici interesaţi, efectuată fie prin
licitaţie publică fie prin încredinţare directă, a cunoscut în perioada de referinţă o creştere medie
anuală de cca.4 % .La sfârşitul anului 2018 erau în derulare 5060. Terenurile concesionate au
destinatia activităţi comerciale şi prestări servicii , garaje, terenuri aferente locuinţelor sau extinderii
acestora, precum şi accese - platforme.
Din punct de vedere economic, în perioada de referinţă, s-au înregistrat creşteri constante ale
veniturilor. În anul 2018, veniturile din concesiuni au fost în cuantum de 4.027409,51 lei.
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 2018 au fost înregistrate în evidenţele noastre 8350 locaţii.
Aceste locuri de parcare au fost supuse procedurii de rezervare prin licitaţie publică, fiind perfectate
pe parcursul anului peste acorduri.
La finele anului 2018,veniturile din rezervarea locurilor de parcare au fost în cuantum de
1084980,33 lei .
Conform legislaţiei în vigoare, persoanele cu handicap beneficiază de dreptul de rezervare fără
plată, pe baza unei legitimaţii speciale, valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene. La nivelul
municipiului, numărul de carduri permanente fiind de 330 .
Utilizarea amplasamentelor din zone publice pentru activităţi economice
Referindu-ne la amplasamentele din zone publice utilizate pentru activităţi economice, precizăm că
există două componente majore funcţie de durată, respectiv module şi locaţii temporare (terasele
estivale, amplasamente comercializare fructe, artizanat, altele asemenea). În perioada de referinţă,
numărul de amplasamente pentru module a fost de 110, iar locaţiile temporare în număr de 203.
Astfel,veniturile în 2018 din utilizarea zonelor publice pentru activităţi economice, au fost în
cuantum de 497076,13 lei .
Reclamă şi publicitate
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Din activitatea de reclamă şi publicitate (reclamă pe construcţii , taxa firmă ) în anul 2018 s-au
încasat 214798,45 lei, iar taxa pentru reclama reclama sonoră a fost de 2151 lei . reclamă
(publicitate pe construcţii) sau amplasamente temporare.
Proprietatea publică a municipiului
Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public are un caracter preponderent social,
obiectivele realizate fiind suportul pentru asigurarea serviciilor publice în sarcina autorităţii locale,
cum ar fi învăţământ, asistenţă medicală, furnizare agent termic, transport şi neutralizare gunoi
menajer. Structura proprietăţii publice a municipiului, în evoluţia sa în perioada de referinţă, este
prezentată în tabelul de mai jos:
Tip obiectiv
Unităţi învătământ
Străzi
Parcuri
Scuaruri
Platforme gunoi
Terenuri joacă
Parcări
Pieţe, obor
Adăposturi civile
Linie tramvai
Staţie redresare
Clădiri
Monumente
Instalaţii
Stadioane
Cimitire
Terenuri obiective publice

2019
48
280
6
51
73
39
363
3
50
2
1
40
34
82
3
4
44

Modificările semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte amplasamentele cu destinaţia –
parcări, la trama stradală prin realizarea unor noi obiective în cartierele rezidenţiale, extinderi ale
celor existente şi prin reabilitarea şi modernizare, precum şi în structura de colectare şi preluare a
gunoiului menajer .
Un aspect important în componenţa proprietăţii publice şi totodată a administrării teritoriului este
reprezentat de spaţiile verzi. La nivelul Serviciului Patrimoniu a fost înfiinţat Registrul local al
spaţiilor verzi, în care se regăseşte evidenţa suprafeţelor de teren cu destinaţia precizată.
Alte date statistice: - flux persoane zilnic mediu 70;
- 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;
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595
E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro

- proiecte de hotărâre instrumentate, media anuală – 112

CADASTRU
Administrarea terenurilor din domeniul privat al municipiului
-au fost încheiate un număr de 19 contracte de închiriere în scop agricol pentru terenurile care aparţin
domeniului privat al municipiului precum şi un număr de 8 acte adiţionale , au fost reziliate 15 contracte de
închiriere,
- au fost întocmite două documentații în vederea emiterii Ordinului Prefectului Județului Botoșani
- au fost date informaţii din punct de vedere al dreptului de proprietate asupra terenurilor Oficiului juridic în
vederea susţinerii unui număr de 175 dosare ce se află pe rolul instanțelor de judecată.
-s-a colaborat cu serviciul Patrimoniu şi Urbanism în vederea încheierii contractelor de concesiune pentru
terenuri, furnizând informaţii în acest scop
- au fost emise un număr de 78 adeverinte privind situația juridică a terenurilor în vederea modificării
Cărților funciare (din extravilan în intravilan).
- s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 27326/26.10 prin care se întocmeste cadastru general
pentru terenurile proprietatea persoanelor fizice situate în extravilanul municipiului prin înregistrare
sistematică pentru sectoarele cadastrale nr. 9,15,43,44,45 situate pe raza UAT Botoșani
-au fost întocmite documentaţii tehnice de întabulare şi înscriere în Cartea Funciară a terenurilor ce aparţin
domeniului public și privat al municipiului Botoşani precum și planuri de situație pe suport topografic
(ridicare topografică) necesare obținerii certificatelor de urbanism în baza Acordului Cadru nr.
13047/10.05.2018 pentru următoarele obiective:
- str.Ana Ipătescu, str. Gh. Haznas, str. Posta Veche, str. Mărăsti, str. Dragos Vodă, str. Adrian
Adamiu, teren joacă str. Adrian Adamiu f.n. , teren joacă str. Adrian Adamiu nr. 12 B, teren joacă
sleea Nucului nr. 12 A, teren joacă Elie Radu nr. 4, scuar (str. Dragos Vodă-str. Ion Pillat), teren ANL
Bucovina, str. Smârdan, Scoala nr. 6, Bulevardul Mihai Eminescu (de la intersecția străzii Octav
Onicescu –până la Soseaua Iașului), Bulevardul George Enescu, str. Sucevei , Aleea Scipione Bădescu,
str. Gării, Aleea Curcubeului, str. Mihail Kogălniceanu, Str. Viilor nr. 22, Str. Victoriei nr. 9,
Str.Sucevei (de la sensul giratoriu din str. Pacea până în Calea Națională ), str. Calea Națională ( din
intersecția cu str. Uzinei până in intersecția cu str. Cuza Vodă, str. Calea Națională ( din intersecția cu
str. Cuza Vodă până în intersecția cu str. Ion Pillat), str. Ion Pilat (din intersecția cu Calea Națională
până in intersecția cu str. Dragos Vodă), Pietonal Bancar, Parc Junior(str. Marchian nr. 2 A), Șoșeaua
Iașului.
-au fost instrumentate un număr de 51 dosare la Legea 17/2014 eliberându-se în acest sens 51 de adeverințe
necesare înstrainării terenurilor din extravilanul municipiului Botoșani
-au fost promovate un număr de 12 proiecte de hotărâri de consiliu local ( H.C.L ) privind inventarierea
terenurilor în domeniul privat al municipiului
- a fost modificat un titlu de proprietate și întocmite patru documentații în vederea emiterii titlurilor de
proprietate în baza unor hotărâri judecătoresti
- au fost emise un număr de 2365 adrese de recenzare
- au fost întocmite 83 contracte de arendă
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RELAŢIA CU CETĂŢENII
AUDIENŢE
În anul 2018 Primarul municipiului Botoşani a ţinut un număr de 12 audienţe, numărul
persoanelor înscrise fiind de 77, iar persoane neînscrise 40, problematica audienţelor fiind cazuri
deosebite în domeniul spaţiului locativ, patrimoniu, urbanism, fond funciar, etc.
LEGEA 544/2001 PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII PUBLICE
În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 52 solicitări privind accesul la informaţiile
publice. S-a înregistrat o plângere administrativă care a fost solutionata in favoarea institutiei.
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, 60 de ANI de Căsătorie,
Persoane Venerabile
În anul 2018 au fost sărbătorite 612 persoane venerabile (peste 85 de ani de viaţă), 123 de
cupluri care au împlinit 50 de Ani de Căsătorie (Nunta de Aur) şi 24 de cupluri care au împlinit 60
de Ani de Căsătorie (Nunta de Diamant).
Prin H.C.L. nr. 295/29.10.2015 cuantumul premiului pentru sărbătorirea cuplurilor care au
implinit 50 de ani de la căsătorie, s-a majorat de la 300 lei la 500 lei. Tot prin aceeaşi hotarâre s-a
instituit premiul pentru cuplurile care au împlinit 60 de ani de la căsătorie, în valoare de 1.000 lei.
TRANSPORT
REVOLUŢIE

GRATUIT

VETERANI,

VĂDUVE,

DEPORTAŢI,

EROI

ÎN

In anul au beneficiat de gratuitatea transportului local de călători un număr de 599 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 in anul 2018 un număr de 2375 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.
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PROBLEME SESIZATE PRIN SMARTPHONE LA "BOTOSANI CITY REPORT"
In anul 2018 s-au înregistrat un număr de 179 petiţii.

PROBLEME SESIZATE PRIN TELVERDE
In anul 2018 s-au înregistrat un număr de 8 sesizări. Pentru fiecare sesizare s-a întocmit fişă
care a fost direcţionată prin Registratura către direcţiile instituţii spre soluţionare.
TICHETE SOCIALE
Un număr de 571 pensionari din municipiu au beneficiat de tichete sociale in valoare de 50
lei pentru Sarbatorile Pascale si un numar de 429 pensionari au beneficiat de tichete sociale in
valoare de 50 lei pentru Sarbatorile de Craciun.

ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV ȘI A SPAȚIILOR CU
ALTĂ DESTINAȚIE
LOCUINŢE
În domeniul social au fost consiliate un număr de aproximativ 250 de familii pentru a
depune actele necesare luării în evidenţă, cât şi a celor care erau deja în evidenţă.
Tot în anul 2018 s-au efectuat şi includeri în contractele de închiriere în situaţiile în care
titularii au solicitat pentru membri ai familiilor care nu aveau unde locui (fraţi, surori, părinţi,
nepoţi, etc.).
In anul 2018 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.

S.C. LOCATIVA SA
I. Domeniul principal de activitate al SC Locativa SA Botoşani îl constituie închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau proprietate a Municipiului Botoşani, aflate în
administrarea societăţii.
Astfel, SC Locativa SA deţine în patrimoniul propriu, administrează şi închiriază un număr
de 57 spaţii cu destinaţie de spaţiu comercial de pe raza municipiului Botoşani şi 21 spaţii cu
destinaţia locuinţă.
De asemenea, societatea administrează şi închiriază locuinţe şi spaţii cu destinaţia alta decât
cea de locuiţă proprietate a Municipiului Botoşani, preluate în baza Contractului de delegare a
gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât
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aceea de locuinţă, aflate în proprietatea Municipiului Botoşani, încheiat în anul 2017 pentru o
perioadă de opt ani, cu drept de prelungire.
În baza contractului de delegare a gestiunii, SC Locativa SA a administrat şi închiriat:
a) Spaţii cu destinaţia de locuinţă - total 1591, din care:
- 126 locuinţe - apartamente la blocuri din fondul vechi, din care:
- 19 apartamente cu 1 cameră – 2 locuinţe libere, restul ocupate
- 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
- 532 locuinţe situate în căminele Condacia, Arca şi Parcul Tineretului, inclusiv 72 locuinţe
sociale în cartierul Cişmea – ocupate în totalitate
- 246 locuinţe situate în case vechi, naţionalizate, din care:
- 212 locuinţe – ocupate în totalitate
- 12 locuinţe de necesitate – ocupate în totalitate
- 24 locuinţe de serviciu – ocupate în totalitate
b) Spaţii cu destinaţia alta decât cea de locuinţă (spaţii comerciale): 64, din care 9 spaţii sunt
libere .
c) Spaţii cu alte destinaţii, ocupate în totalitate, din care:
- 2 boxe
- 1 magazie
- 1 beci
Datorită restanţelor mari înregistrate de către chiriaşi - la chirie , furnizorii de utilităţi în
cursul anului au fost efectuate 19 evacuări din locuinţe,conform unor hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile.
În conformitate cu HCL 414/2005, SC Locativa SA a preluat în gestiune infrastructura
Incubatorului de Afaceri Botoşani.
Această activitate este organizată sub forma unui serviciu distinct în cadrul societăţii.
Incubatorul de Afaceri Botoşani este structurat pe două centre: unul Administrativ şi unul de
Microproducţie, situate în locaţii diferite, ambele funcţionând în clădiri moderne, dispunând de
utilităţi şi dotări la standarde europene.
a) Centrul Administrativ corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN, este
destinat firmelor care doresc să închirieze un spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor administrative,
de promovare şi/sau relaţii cu clienţii. Centrul administrativ are o suprafaţă construită de 871,39 mp
şi dispune de:
- 39 de birouri pentru firmele incubate, cu suprafeţe variind între 18,28 mp şi 36,44 mp
pentru firme incubate ocupate în totalitate
- 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 2018 au părăsit un număr de 3 firme care au renunţat la spaţiile ocupate, iar
un număr de 5 societăţi au fost admise a funcţiona în cadrul Incubatorului de Afaceri, gradul mediu
de ocupare fiind de 85 %.
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b) Centrul de Microproducţie corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN,
este destinat activităţii de producţie a firmelor incubate. Centrul de microproducţie are o suprafaţă
construită de 4.188,92 mp şi dispune de:
- 20 de spaţii de producţie cu suprafeţe variind între 250 şi 270 mp –ocupate în totalitate
- biblioteca pentru IMM-uri
- sală de conferinţe
- atelier mecanic
In cursul anului 2018 au părăsi un nr.de 6 firme şi au fost admise a funcţiona 8 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 reparaţii la clădirile aflate în patrimoniul sau în administrarea SC Locativa
SA
- executarea de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru terţi.
- executarea de mici lucrări către populaţie ( reparaţii instalaţii sanitare şi electrice, etc.)
OBIECTIVE DE INVESTIŢII ASUPRA IMOBILELOR PROPRIETATEA
MUNICIPIULUI BOTOŞANI REALIZATE ÎN ANUL 2018, DIN TRANSFERURI DIN BUGET
LOCAL
Din sumele alocate necesare pentru intervenţii majore asupra imobilelor proprietatea
Municipiului Botoşani, în anul 2018, s-au executat lucrari în valoare totală de cca. 494.000 lei.
Suma a fost utilizată pentru efectuarea următoarelor lucrări:
Nr.
crt.

OBIECTIV INVESTITII

ALOCAT

1

Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.41

16.800

2

Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.56

18.400

3

Reabilitare imobil Aleea Unirii nr.14

13.000

4

Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.34

25.000

5

Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.48

5.000

6

Reabilitare fatada si invelitoare Incubator de afaceri

120.000

7

Reabilitare grupuri sanitare P.Tineretului nr.14

130.000

8

Reabilitare imobil str.1 Decembrie 67

9

Reabilitare imobil str.Vornic Boldur nr.1

10

Racord gaze naturale Clubul Pensionarilor

11

Anvelopare termica imobil str.Manolesti Deal nr.10

12. Reabilitare sarpanta Camin Moldova
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595
E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro

8.000
20.300
7.000
50.000
40.000

13. Racord electric imobil str.Trandafirilor nr.7

6.700

14. Racord electric imobil Piata 1 Decembrie nr.14

5.800

17. Bransament apa canal str. Independentei nr.12

8.000

TOTAL

474.000

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

OBIECTIV INVESTITII

1. Expertiza+PT imobil Calea Nationala nr.193A
2. Expertiza+PT imobil str.Independentei nr.12
3. Expertiza+PT imobil 1 Decembrie nr.46bis
TOTAL

ALOCAT
3.200
13.300
3.500
20.000

Accentul principal în prioritizarea obiectivelor de investiţii finanţate, a fost pus pe strategia
de finalizare a lucrărilor începute anterior şi intervenţie asupra faţadelor la patru clădiri din centrul
istoric al Municipiului Botoşani.
Un alt punct de importanţă în selectarea spre finanţare a obiectivelor de investitii finanţate
din buget local îl constituie numărul direct de beneficiari ai unor lucrări de reabilitare şi
preocuparea municipalităţii, prin societăţile de profil pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a
chiriaşilor in special in Parcul Tineretului nr.14 s-a finalizat si al doilea troson – igienizarea si
modernizarea grupurilor sanitare.
De asemenea au fost efectuate lucrari anvelopare termica a unei parti din Căminul Arca din
str.Manolesti Deal nr.10, urmând ca ân anul următor sa fie finalizate lucrările la toată cladirea.
Au fost alocate sume pentru reabilitarea şarpantelor la Camin Moldova, reabilitarea faţadeişi
sarpantei la Incubatorul de Afaceri,astfel încât agentii economici si personalul Primăriei Botoşani
să-şi desfăşoare activitatea în condiţii normale de lucru.
Lucrările au fost efectuate prin sectorul propriu de construcţii al societăţii.
La nivelul anului 2018, 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 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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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR
S.P.C.L.E.P. Botoşani, instituţie fără statut juridic propriu, subordonată Consiliului Local
Botoşani a fost înfiinţată şi organizată conform OG 84/2001 completată prin Legea 372/2002.
Conform statului nominal de personal prezintă:
- Total funcţii publice: 22 din care 2 funţii publica de conducere.
- Total funcţii contractuale de execuţie: 7.
Serviciul este structurat pe 2 entităţi:
Compartiment Stare Civilă cu 6 salariaţi din care 5 cu studii superioare.
Biroul Evidenţa Persoanelor cu 16 salariaţi din care 9 cu studii superioare. Acest birou a
inclus si patru din lucrătorii vechii structuri subordonate MAI care au fost detaşaţi.
Ca urmare a activităţii desfăşurate de cele 2 entităţi ale serviciului vă putem informa despre
următorii indicatori şi următoarele situaţii statistice.
Perioada 01.01.2018-31.12.2018
A. Pe linie de stare civilă
1. Au fost înregistrate 4510 acte de naştere şi eliberate în baza lor certificate de naştere;
2. Au fost înregistrate 1320 acte de căsătorie, fiind eliberate în baza lor certificate de căsătorie;
3. Au fost înregistrate 1580 acte de deces, fiind eliberate pe baza lor adeverinţe de înhumare şi
certificate de deces;
4. Au fost întocmite 8110 comunicări de menţiuni pentru înscrierea în registrele de stare civilă,
ca efect a întocmirii actelor de stare civilă de la punctele 1, 2, 3. Din acestea 5220 au fost
înscrise în registrele de stare civilă din arhiva proprie;
5. Certificate de stare civilă eliberate la cerere: 9972, în locul celor distruse, pierdute,
deteriorate. Ponderea o deţin certificatele de naştere, aproximativ 6500;
6. Au fost instrumentate 3100 transcrieri de certificate de stare civilă întocmite în străinătate;
7. S-au primit cereri şi au fost întocmite 815 Anexa 23/24, ca act premergător dezbaterii
succesorale;
8. Au fost instrumentate 24 dosare divorţ administrativ şi au fost finalizate cu acordarea
divorţului 20 dosare;
9. Acţiuni în instanţă:
- 54 dosare exequator;
- 34 dosare modificări acte de stare civilă;
- 21 dosare completare acte de stare civilă;
- 48 dosare anulare acte de stare civilă;
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- 60 dosare alte acţiuni;
10. Au fost instrumentate, primite, verificate, soluţionate, 28 de dosare de rectificare acte de
stare civilă;
11. Au fost instrumentate 30 dosare schimbare de nume;
12. Au fost înregistrate şi înscrise pe marginea actelor de stare civilă 4460 menţiuni diverse
primite de la alte servicii de stare civilă şi instantă, privind căsătoria, decesul, divorţul , etc.;
13. Au fost soluţionate 110 dosare cu aprobarea D.E.P.A.B.D. privind schimbări nume/
prenume intervenite în străinătate şi divorţuri ale cetăţenilor români;
14. Au fost soluţionate peste 3507 cereri ale cetăţenilor, privind acte şi fapte de stare civilă:
eliberări de adeverinţe, eliberări de anexa 9, verificări de înscrisuri, eliberări de copii după
înscrisuri de stare civilă;
15. La solicitarea instanţelor, poliţiei, parchetului, birourilor notariale, executori judecătoreşti,
lichidatori judiciari, structuri ale ANAF si ale direcţiilor deconcentrate, au fost efectuate
peste 4322 verificări în actele de stare civilă şi s-au eliberat înscrisuri;
16. S-a asigurat securitatea şi buna păstrare a registrelor de stare civilă şi înscrisurilor ce au stat
la baza întocmirii lor din arhiva proprie;
17. S-au făcut lunar controale la maternitate şi în centrele de plasament pentru depistarea
persoanelor ce nu au naşterea declarată şi nu au certificate de naştere.
B. Pe linie de evidenţă a persoanelor
Activitatea de evidenţă a persoanelor cea mai cunoscută este cea de eliberare a actelor de
identitate: carte de identitate, carte de identitate provizorie cât şi acordarea vizei de reşedinţă.
Conex acestor activităţi principale sunt cele privind verificarea identităţii persoanelor ce se
prezintă la ghişeu, consilierea lor şi verificarea situaţiei lor de stare civilă cât şi verificările care se
fac la cererea instituţiilor indreptăţite: instanţe, poliţie, parchet, etc., cât şi a persoanelor fizice, cu
respectarea dispoziţiilor privind Legea 677/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Cărţi de identitate: 18.404;
Cărţi provizorii de identitate: 1759;
Vize de reşedinţă: 1592;
Acţiuni cu staţia mobilă:
- la penitenciar: 311;
- alte acţiuni(spitale, centre de bătrani) : 35
- persoane fizice : 112
- Verificări şi comunicări de date de identificare la cererea instituţiilor îndreptăţite ( instanţe,
parchet, executori, ANAF, D.J.P.C.A.S., etc.): 6590;
- Verificări la cererea D.I.T.L. Botoşani: 1910;
- Verificări la cererea altor persoane juridice şi la cererea persoanelor fizice: 2382;
Consiliere pe linie de evidenţă a persoanelor şi audienţe pe probleme de servici, la
solicitarea a peste 2508 persoane;
Acţiuni de control pe linie de evidenţă în colaborare cu structurile de la SPCEPJ şi
structurile de poliţie: 10;
Actualizări baze de date: 72261.
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Pentru eficientizarea activităţlor şi o bună deservire a populaţiei şi ca urmare a controalelor
efectuate de structura de specialitate a SPCJEP cât şi de şeful serviciului în timpul programului de
lucru s-au luat o serie de măsuri cum ar fi cunoaşterea legislaţiei de specialitate, s-a rămas când a
fost cazul peste orele de program, s-au verificat în mod încrucişat lucrările repartizate fiecărui
salariat, s-a solicitat asistenţă din partea colegilor de la structura judeţeană şi de la structura
informatică a consiliului local.
De menţionat că problemele care au împiedicat activitatea serviciului în afara factorului
uman (petentul) trebuie menţionat în primul rând modul defectuos în care au funcţionat bazele de
date, de foarte multe ori, pe care nu le-am putut accesa şi face actualizări în timp cat mai scurt
pentru a da producţie cărţilor de identitate sau pentru verificări solicitate de alte entităţi.
Deasemenea, răspunsurile tardive ale entităţilor subordonate MAI de la nivelul rural.
Merită menționat că in urma implementării Legii nr.14/2018 s- a dublat volumul de muncă
la transcrieri de acte de naştere şi căsătorie ale cetățenilor moldoveni şi ucraineni care au redobândit
cetățenia română.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. În perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018, în cadrul D.A.S. Botoşani, prin activitatea
Serviciului Evidenta si Plata Beneficii de Asistenţă Socială, s-a asigurat instrumentarea şi plata
următoarelor tipuri de prestaţii sociale:
1. Ajutor social - în aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
DAS are ca atribuţii primirea şi instrumentarea cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de
actul normativ, monitorizarea permanentă a dosarelor existente în baza de date, valorificarea
documentelor depuse periodic de beneficiari. Activitatea se concretizează la sfârşitul fiecărei
luni prin întocmirea referatelor cu borderourile anexate şi a proiectelor de dispoziţii ale
Primarului privind stabilirea drepturilor la ajutorul social, modificarea, suspendarea sau
încetarea lor, după caz.
Câteva date statistice:
- nr. dosare existente la începutul anului 2018
- nr. dosare existente la sfârșitul anului 2018
- nr. cereri noi înregistrate în anul 2018
- nr. cereri noi aprobate în anul 2018
- drepturi încetate în anul 2018
- nr. ajutoare sociale plătite în anul 2018
- sume plătite în anul 2018
- nr. mediu lunar de dosare de ajutor social
- anchete sociale efectuate pentru dosarele noi
şi pentru reevaluări în anul 2018
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- 326
- 284
- 94
- 89
- 139
- 3.589
- 894.457 lei
- 299
– 756

2. Alocaţia pentru susţinerea familiei – în aplicarea prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocatia pentru susținerea familiei, DAS are ca atribuţii primirea şi instrumentarea cererilor de
acordare a drepturilor prevăzute de actul normativ, monitorizarea permanentă a dosarelor
existente în baza de date, valorificarea documentelor depuse periodic de beneficiari. Activitatea
se concretizează la sfârşitul fiecărei luni prin întocmirea referatelor cu borderourile anexate şi a
proiectelor de dispoziţii ale Primarului privind stabilirea drepturilor la alocaţia pentru susţinerea
familiei , modificarea sau încetarea lor, după caz.
Câteva date statistice :
- dosare eligibile la începutul anului 2018
- dosare eligibile la sfârşitul anului 2018
- cereri noi înregistrate în anul 2018
- drepturi încetate în anul 2018
- anchete sociale efectuate la dosarele noi,
modificări şi la reevaluarea drepturilor în anul 2018

- 615
- 493
- 100
- 230
– 1.547

3. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei - în aplicarea prevederilor OUG nr. 70/2011 privind
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, DAS are ca atribuţii primirea şi
instrumentarea cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de actul normativ, monitorizarea
permanentă a dosarelor existente în baza de date, valorificarea documentelor depuse periodic de
beneficiari. Activitatea se concretizează la sfârşitul fiecărei luni prin întocmirea referatelor cu
borderourile anexate şi a proiectelor de dispoziţii ale Primarului privind stabilirea drepturilor la
alocaţia pentru susţinerea familiei , modificarea sau încetarea lor, după caz.
a) cu lemne, pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social
stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2018, pentru sezonul rece 2017 – 2018
- 0
- total sume plătite în 2018 pentru lunile decembrie 2017, ian. - martie 2018 - 1.576 lei
- beneficiari ajutor de încălzire pentru sezonul rece nov.2018 – martie 2019 - 61
- total sume plătite in 2018 pentru sezonul rece nov.2018 – martie 2019
- 11.170 lei
b) cu lemne, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2018, pentru sezonul rece 2017 - 2018
- total sume plătite în 2018 pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2018
- beneficiari pentru sezonul rece nov.2018 – martie 2019
- total beneficiari în plată pentru sezonul rece 2018 – 2019
- total sume plătite în 2018 pentru sezonul rece nov.2018- martie 2019

- 10
- 1.276 lei
- 108
- 212
- 31.262 lei

c) cu gaze naturale:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2018, pentru sezonul rece 2017 - 2018 - 10
- total beneficiari în plată pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2018 - 1.782
- total sume plătite în 2018 pentru sezonul rece 2017 - 2018
- 350.211,09 lei
- beneficiari ajutor de încălzire pentru sezonul rece 2018 – 2019
- 393
- total beneficiari în plată pentru perioada nov.2018 – dec. 2018
- 757
- total sume plătite în 2018 pentru sezonul rece 2018 – 2019
- 0 lei
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d) cu energie electrică:
- beneficiari noi ianuarie-martie 2018, pentru sezonul rece 2017 - 2018 - 0
- total beneficiari în plată (ian.-martie 2018) sezonul rece 2017 - 2018 - 66
- total sume plătite în 2018 pentru sezonul rece 2017 - 2018
- 8.946,05 lei
- beneficiari ajutor de încălzire nov. –dec 2018, sezonul rece 2018-2019 - 7
- total beneficiari în plată pentru perioada nov.2018 – dec. 2018
- 14
- total sume plătite în 2018 pentru sezonul rece 2018 – 2019
- 0 lei
4. Ajutoare de urgenţă acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
În anul 2018 s-au instrumentat şi plătit un număr de 15 ajutoare de urgenţă în valoare totală de
27.213 lei, 8 cazuri reprezentând servicii de înhumare a unor persoane fără susţinători legali , 5
cazuri acordate pentru familiile și persoanele aflate în situații de necesitate datorate incendiilor si 2
cazuri acordate pentru familiile și persoanele aflate în situații de necesitate datorate inundatiilor.
5.

Ajutoare de înmormântare acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat
În anul 2018 s-au acordat un număr de 3 ajutoare de înmormântare în valoare de 539 lei
susţinătorilor legali ai beneficiarilor de ajutor social.
6.

Activităţi de verificare a modului de acordare a prestaţiilor sociale

În anul 2018 s-au desfăşurat activităţi de verificare a modului de acordare a venitului minim
garantat conform Legii. nr.416/2001, a modului de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei
conform Legii nr.277/2010 şi a modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței conform
O.U.G nr.70/2011, după cum urmează :
- s-au efectuat 60 verificari in cazul beneficiarilor de venit minim garantat, iar în cazul a 22
beneficiari s-a constatat faptul că acestia au încasat necuvenit cu titlu de ajutor social suma de
13.832 lei.
- s-au efectuat 38 verificari în cazul beneficiarilor de alocatie pentru susţinerea familiei, iar în cazul
a 18 beneficiari s-a constatat faptul acestia au încasat necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea
familiei suma de 6.837 lei
- s-au efectuat 20 verificari în cazul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței, iar în cazul a
6 beneficiari s-a constatat faptul că acestia au încasat necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea
locuinței suma de 1102 lei.
7. Acordarea unor beneficii de asistenta socială sub forma de tichete sociale
În anul 2018 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea unor beneficii de asistență
socială sub formă de tichete sociale, pentru semestrul I si pentru semestrul II conform H.C.L.
nr.288/2016 pentru acordarea unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sociale
persoanelor vârstnice din municipiul Botoșani:
- Cereri înregistrate si aprobate în semestrul I anul 2018
- 571
- Total beneficiari tichete sociale acordate în semestrul I anul 2018
- 571
- Total valoare tichete sociale acordate în semestrul I anul 2018
- 28.550 lei
- Cereri înregistrate și aprobate în semestrul II anul 2018
- 429
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-

Total beneficiari tichete sociale acordate în semestrul al II-lea anul 2017 - 429
Total valoare tichete sociale acordate în semestrul al II-lea anul 2017
- 21.450 lei

În perioada anul 2018 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea unor beneficii de
asistență socială sub formă de tichete sociale-stimulente educationale, conform Legii nr.248/2015
privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate:
-

Cereri noi înregistrate în perioada ian – iunie 2018 pentru anul școlar 2017-2018 – 5
Drepturi încetate în perioada ian – iunie 2018 pentru anul școlar 2017-2018 - 14
Total beneficiari (copii) în perioada ian – iunie 2018 pentru anul școlar 2017-2018 – 593
Total tichete sociale acordate în funcție de frecvența la gradiniță pentru perioada ian –
iunie 2018, pentru anul școlar 2017-2018 – 532
Total valoare tichete sociale acordate în perioada ian – iunie 2018, pentru anul școlar
2017-2018 – 26.600 lei
Cereri înregistrate în perioada septembrie – dec 2018 anul școlar 2018-2019 – 74
Total beneficiari (copii) in perioada sept – dec 2018 pentru anul școlar 2018-2019 – 338
Total tichete sociale acordate în funcție de frecvența la gradiniță în perioada sep – dec
2018, pentru anul școlar 2018-2019 - 311
Total valoare tichete sociale acordate pentru perioada sept.-dec 2018 pentru anul școlar
2018-2019 – 15.550 lei

8. Alte beneficii de asistență socială
În anul 2018 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea indemnizației pentru cresterea
copilului, conform OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea
copiilor:
-

Cereri înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2018 pentru acordarea indemnizatiei
pentru cresterea copilului – 679
Cereri înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2018 pentru acordarea indemnizatiei
pentru cresterea copilului cu handicap - 159
Cereri înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2018 pentru acordarea stimulentului
de insertie - 315

În anul 2018 s-a asigurat instrumentarea cererilor pentru acordarea alocației de stat, conform Legii
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii:
- Cereri înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2018 - 942
II. În cadrul Compartimentului monitorizare asistenți personali, evidență și plată indemnizații,
în aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap s-au desfăşurat următoarele activităţi:
1.S-a asigurat încadrarea cu contract individual de muncă a asistenţilor personali pentru
persoanele cu handicap grav, s-a monitorizat şi verificat activitatea desfăşurată de aceştia, s-a
efectuat din prevederile bugetare plata tuturor drepturilor de natură salarială.
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La data de 01 ianuarie 2018 erau angajați un număr de 241 asistenți personali, iar la 31
decembrie numărul asistenților personali angajați era de 246 persoane.
Numărul mediu lunar al asistenţilor personali a fost de 237, iar cheltuielile de personal
aferente perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2017 au fost de 6.449.514 lei.
2.Pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, ca şi pentru adulţii
cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora s-au instrumentat dosarele şi s-a asigurat plata
indemnizaţiei lunare în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii
din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Și numărul indemnizațiilor plătite lunar a crescut de la 459 la începutul anului la 561 la 31
decembrie.
În medie, s-au achitat lunar 524 indemnizaţii, totalul plăţilor efectuate perioada menționată
fiind de 7.436.157 lei.
3. În conformitate cu prevederile legale s-a aprobat prin HCL nr. 43/12.02.2015 modalitatea
de acordare a gratuităţii pe toate liniile de transport public urban de călători cu tramvaiul în
municipiul Botoşani precum şi cuantumul gratuităţii lunare de 65 lei.
S.P.L.A.S. a eliberat în această perioadă un număr de 6.706 abonamente reprezentând o
medie lunară de 559 abonamente, valoarea decontărilor către S.C.Eltrans S.A. fiind de 435.190 lei.
III. În perioada 03 ianuarie 2018 - 01 iunie 2018 în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară
şi Protecţia Copilului s-au efectuat un număr de 2061 anchete sociale, după cum urmează:
- 70 anchete sociale pentru judecătorii – încredinţare minori, divort
3 anchete sociale pentru judecătorii – reîncredinţare minori;
1 anchete sociale pentru judecătorii şi tribunale în vederea întreruperii executării pedepsei;
- 9 anchete sociale solicitate de judecătorii pentru stabilirea orelor de vizită a minorilor de către
părinţi ( stabilire legături personale minori – părinţi);
- 30 anchete sociale la solicitarea judecătoriei în vederea stabilirii sau majorării pensiei de
întreţinere;
5 anchete sociale solicitate de poliţie pentru persoane majore;
- 7 anchete sociale solicitate de poliţie pentru infracţiuni săvârşite de minori;
- 30 anchete sociale pentru instituirea de curatele speciale – minori;
- 30 dispoziţii pentru instituirea de curatele speciale – minori;
- 14 anchete sociale pentru instituirea de curatele generale pentru persoane majore-punere sub
interdicţie Parchet si Judecătorie;
12 anchete sociale pentru instituirea şi menţinerea măsurii de protecţie a minorilor prin tutelă D.G.A.S.P.C.
- 34 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. - copii aflaţi în dificultate;
- 18 anchete sociale pentru instituţionalizări minori prin D.G.A.S.P.C., fundaţii, case de tip
familial, e.t.c. – cazuri noi şi reevaluări;
- 31 anchete sociale pentru instituirea măsurii de plasament familial a minorilor – cazuri noi;
- 70 anchete sociale pentru menţinerea măsurii de plasament familial a minorilor – reevaluări;
- 12 anchete sociale pentru reintegrarea minorilor în familie prin revocarea măsurii de plasament
rezidenţial si monitorizare post-reintegrare;
- 7 anchete sociale de revocarea măsurii de plasament a minorilor aflaţi la asistenţi maternali
profesionişti şi integrarea lor în familia naturală;
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595
E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro

- 6 anchete sociale privind instituirea măsurii protecţie a copiilor in regim de urgenta la Centrul
de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă;
- 4 anchete sociale pentru reintegrarea minorilor în familia naturală ca urmare a revocării măsurii
de plasament familial si monitorizare post-reintegrare;
- 14 anchete sociale pentru înscrierea minorilor cu dizabilităţi la Centrul de Zi „Sera” în vederea
recuperării si „Şansa mea”;
- 12 anchete sociale pentru Centrul de Plasament şi Recuperare din cadrul Compexului de Servicii
pentru Copii şi Adulţi cu Dizabilităţi Sfântul Spiridon Botoşani si Sf.Mina;
- 14 anchete sociale la solicitarea Centrelor de Integrare prin Terapie Ocupaţională;
- 6 anchete sociale în vederea instituţionalizării/ în şcoli speciale a copiilor cu dizabilităţi;
- 13 anchete sociale în vederea înscrierii/revocării/monitorizare post-reintegrare în Centrul
Maternal a cuplului mamă – copil aflaţi în dificultate;
- 35 anchete sociale solicitate din partea D.G.A.S.P.C. pentru copii instituţionalizaţi în vederea
învoirii lor în familie la sfârşit de săptămână şi în vacanţele şcolare;
- 18 anchete sociale D.G.A.S.P.C în vederea internării în Centre de Îngrijire Asistenţă pentru
persoanele vârstnice fără susţinători legali şi aflate în imposibilitatea de ase gospodări singure;
- 8 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C si scoli cu elevi care au abandonat cursurile şcolare
- 29 anchete sociale în vederea acordării bursei sociale;
- 412 anchete sociale pentru Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap în vederea
eliberării certificatului de încadrare în categoria persoanelor cu handicap – Legea 448/2006;
- 6 anchete sociale în vederea acordării de către D.G.A.S.P.C. a alocaţiei zilnice de hrană
familiilor cu copii bolnavi de HIV- SIDA conform Legii 448/2006;
- 28 anchete diverse;
- 24 anchete sociale pentru internarea în unităţi de asistenţă medico-socială;
- 8 anchete sociale pentru A.J.P.I.S în vederea obţinerii alocaţiei de stat;
- 20 anchete sociale reevaluare la asistenţi maternali profesionişti;
- 33 anchete sociale diverse, pentru judecătorii;
- 14 plan de servicii şi fişă de monitorizare a copilului;
- 80 notificări;
- 20 anchete sociale pentru internarea in Centre de Asistenta Sociala private;
- 3 anchete sociale pentru A.J.PI.S. in vederea schimbării reprezentatului legal al alocaţiei de stat
pentru copii;
- 6 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. in vederea monitorizării în familie a copiilor care au
săvârşit infracţiuni la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale;
- 13 anchete sociale diverse solicitate de DGASPC;
- 16 anchete sociale solicitate DGASCP cu privire la monitorizare in familie;
- 5 dovezi conform HG 430/2008;
- 8 anchete sociale DGASPC internare in cămine persoane vârstnice;
- 27 anchete sociale DGASPC reevaluari centre de recuperare si reabilitare;
- 41 anchete sociale Judecătorie stabilire domiciliu minor/exercitarea autorităţii părinteşti;
- 6 anchete sociale si delegaţii privind asistenta juridica a persoanelor vârstnice, consiliere si
monitorizare aflate in dificultate conform Legii 17/2000;
- 8 anchete Tribunal/Judecătorie-emitere ordin de protecţie;
- 16 anchete sociale bolnavi aflaţi cu măsura de protecţie CPR Sf.Mina la care s-a propus tranziţia
intr-un centru rezidenţial;
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- 9 anchete sociale-reevaluare bolnavi internaţi la Spitalul de Psihiatrie
- 12 anchete sociale solicitate de catre Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati
- 15 anchete sociale solicitate de Serviciul Medicina Legala;
- 6 anchete sociale privind acordarea sprijinului lunar pt. creşterea copilului cu handicap cf.OUG
111/2010 aprobata prin HG.52/2011;
- 442 anchete sociale pentru comisia de evaluare a copilului cu handicap (obtineri + reînnoiri)
- 45 anchete sociale pentru obţinerea şi reînnoirea certificatului de orientare şcolară şi
profesională
- 183 Citaţii + comunicări.
Începând cu data de 01 iunie 2018 ca urmare a modificării denumirii Serviciul Public
Local de Asistenţă Socială Botoşani în Direcţia de Asistenţă Socială Botoşani și a modificării
organigramei DAS Botoșani, Serviciul Autoritate Tutelară şi Protecţia Copilului se transformă în
Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Compartimentul
Autoritate Tutelară fiind trecut în structura Primăriei Municipiului Botoșani.
Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani coordonează activitatea
Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, acesta având în
componență următoarele compartimente:
-

Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă;

-

Compartimentul protecţia copilului.

Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Intervenţie în Situaţii de Urgenţă colaborează cu
serviciile care oferă asistenţă socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, cu servicii
de specialitate din cadrul Primării Municipiului Botoşani precum şi cu instituţiile, agenţiile
responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu O.N.G.-uri, cu voluntari din ţară şi străinătate,
care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, va colabora permanent cu Direcţia de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi cu toate celelalte organisme şi înstituţii care au
competenţe şi atribuţii în ocrotirea vârstnicilor, minorului şi a familiei aflate în dificultate.
În perioada 1 iunie 2018 - 28 decembrie 2018 în cadrul Serviciului pentru Protecţia
Copilului şi Intervenţie în Situaţii de Urgenţă s-au efectuat un număr de 1655 anchete sociale,
după cum urmează:
- 602 anchete sociale pentru comisia de evaluare a copilului cu handicap (obtineri + reînnoiri) +
ANEXA 6 şi ANEXA 17
- 90 anchete sociale pentru obţinerea şi reînnoirea certificatului de orientare şcolară şi
profesională
- 5 anchete sociale solicitate de poliţie pentru persoane majore;
- 6 anchete sociale solicitate de poliţie pentru infracţiuni săvârşite de minori;
- 17 anchete sociale pentru instituirea şi menţinerea măsurii de protecţie a minorilor prin tutelă D.G.A.S.P.C.
- 48 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. - copii aflaţi în dificultate;
- 12 anchete sociale pentru instituţionalizări minori prin D.G.A.S.P.C., fundaţii, case de tip
familial, e.t.c.
- 11 anchete sociale pentru instituirea măsurii de plasament familial a minorilor – cazuri noi;
- 35 anchete sociale pentru menţinerea măsurii de plasament familial a minorilor – reevaluări;
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- 9 anchete sociale pentru reintegrarea minorilor în familie prin revocarea măsurii de plasament
rezidenţial si monitorizare post-reintegrare;
3 anchete sociale de revocarea măsurii de plasament a minorilor aflaţi la asistenţi maternali
profesionişti şi integrarea lor în familia naturală;
- 7 anchete sociale privind instituirea măsurii protecţie a copiilor in regim de urgenta la Centrul
de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă;
- 4 anchete sociale pentru reintegrarea minorilor în familia naturală ca urmare a revocării măsurii
de plasament familial si monitorizare post-reintegrare;
- 9 anchete sociale pentru înscrierea minorilor cu dizabilităţi la Centrul de Zi în vederea
recuperării si „Şansa mea”;
- 27 anchete sociale pentru Centrul de Plasament şi Recuperare din cadrul Compexului de Servicii
pentru Copii şi Adulţi cu Dizabilităţi Sfântul Spiridon Botoşani si Sf.Mina;
- 16 anchete sociale la solicitarea Centrelor de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie
Lecomte” reevaluări.
- 8 anchete sociale în vederea instituţionalizării/ în şcoli speciale a copiilor cu dizabilităţi;
- 12 anchete sociale în vederea înscrierii/revocării/monitorizare post-reintegrare în Centrul
Maternal a cuplului mamă – copil aflaţi în dificultate;
- 23 anchete sociale solicitate din partea D.G.A.S.P.C. pentru copii instituţionalizaţi în vederea
învoirii lor în familie la sfârşit de săptămână şi în vacanţele şcolare;
- 49 anchete sociale D.G.A.S.P.C în vederea internării şi reevaluării în Centre de Îngrijire
Asistenţă pentru persoanele vârstnice fără susţinători legali şi aflate în imposibilitatea de a se
gospodări singure;
- 30 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C si scoli cu elevi care au abandonat cursurile şcolare .
- 56 anchete sociale în vederea acordării bursei sociale;
- 112 anchete sociale pentru Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap în vederea
eliberării certificatului de încadrare în categoria persoanelor cu handicap – Legea 448/2006;
- 6 anchete sociale în vederea acordării de către D.G.A.S.P.C. a alocaţiei zilnice de hrană
familiilor cu copii bolnavi de HIV- SIDA conform Legii 448/2006;
- 43 anchete diverse;
- 27 anchete sociale pentru internarea în unităţi de asistenţă medico-socială şi reevaluări.
- 4 anchete sociale pentru A.J.P.I.S în vederea obţinerii alocaţiei de stat;
- 9 anchete sociale reevaluare la asistenţi maternali profesionişti;
- 12 anchete sociale în vederea înlocuirii unei măsuri de protecţie solicitate de către DGASPC.
- 30 plan de servicii şi fişă de monitorizare a copilului;
- 23 notificări;
- 8 anchete sociale pentru internarea in Centre de Asistenta Sociala private;
- 3 anchete sociale pentru A.J.PI.S. in vederea schimbării reprezentatului legal al alocaţiei de stat
pentru copii;
- 5 anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. in vederea monitorizării în familie a copiilor care
au săvârşit infracţiuni la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale;
- 11 anchete sociale diverse solicitate de DGASPC;
- 22 anchete sociale solicitate DGASCP cu privire la monitorizare in familie;
- 3 dovezi conform HG 430/2008;
- 24 anchete sociale DGASPC internare in cămine persoane vârstnice şi reevaluări
- 42 anchete sociale DGASPC reevaluari centre de recuperare si reabilitare;
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- 19 anchete sociale bolnavi aflaţi cu măsura de protecţie „ Sf.Mina” la care s-a propus tranziţia
într-un centru rezidenţial;
- 4 anchete sociale-reevaluare bolnavi internaţi la Spitalul de Psihiatrie
- 18 anchete sociale solicitate de catre Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati
- 11 anchete sociale solicitate de Serviciul Medicina Legala;
- 4 anchete sociale privind acordarea sprijinului lunar pt. creşterea copilului cu handicap cf.OUG
111/2010 aprobata prin HG.52/2011;
- 18 anchete sociale pentru centre rezidentiale copii.
- 12 anchete sociale pentru Fundaţia „Hand of Help” instituiri şi reevaluări
- 9 anchete sociale pentru penitenciare
- 97 citaţii + comunicări + hotărari
IV. Creşa Municipală a asigurat prin activităţile specifice : servicii de îngrijire şi
supraveghere a copiilor în vârstă de până la trei ani, un program de educaţie timpurie ,
supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, o nutriţie adecvată cu respectarea normelor
legale în vigoare. Activitatile cu copiii sunt diversificate, adaptate vârstei lor si răspund nivelului si
potenţialului lor de dezvoltare.
Copii beneficiază zilnic de mic dejun, o masa principala si doua gustari, meniurile asigurand
o alimentaţie echilibrata, in conformitate cu preferinţele si nevoile biologice specifice fiecărei
vârste.
Respectarea principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copiii din cresa,
constituie una dintre prioritati pentru intreg personalul care este implicat direct sau indirect in acest
domeniu, obiectivul nostru fiind acela de a asigura o alimentatie cat mai sanatoasa pentru copii,
precum si de a preveni si corecta unele greseli de nutritie, generate de monotonia alimentara si de
folosirea in minus sau in exces a unor alimente.
Educatia anteprescolara in perioada copilariei timpurii vizeaza dezvoltarea generala a
copilului, care urmeaza sa ii asigure acestuia un start bun in viata. In activitatea desfasurata in cresa
se respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a
demersurilor educationale la varste timpurii, precum si ca metoda de stimulare a capacitatii si
creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit
nevoilor proprii.
In acest acest sens Cresa dispune de un loc de joaca, amplasat in curtea interioara dotat cu
echipament ecologic din lemn natural dar si utilaje de agrement moderne care asigura un mediu
atractiv si sigur pentru petrecerea timpului in aer liber.
Locul de joaca din interior situat la etaj a fost transformat in sala de grupa pentru a elimina
listele de asteptare si acoperi macar o parte din urgentele aparute in familiile cu copii mici, fie in
mediul familial sau la locul de munca, prioritate avand ca si pana acum , familiile monoparentale ,
mame minore sau copii cu probleme de sanatate care primesc recomandare de la medicul specialist
pentru a frecventa colectivitatea ca facand parte din terapie.
Pentru a deservi un numar cat mai mare de beneficiari Cresa Municipala fiind singura cresa
din municipiu, a asigurat in perioada ianuarie 2018-31decembrie 2018 servicii pentru un numar de
187 copii,(solicitantii declarand ca veniturile lunare nu le permiteau accesul la o unitate similara
privata unde costurile depasesc 800 lei lunar ) cu vârsta cuprinsa intre 10 luni si 3 ani , in conditiile
in care dupa data de 15 septembrie a fiecarui an, copii care implinesc varsta de 3 ani sunt indrumati
si inscrisi de parinti in invatamantul prescolar.
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Raportat la aceasta perioada si numărul zilelor de funcţionare , număr mediu zilnic de
copii asistaţ este de 76, in trei grupe mixte , intr-un program zilnic de la 6.00-19.000, de luni pana
vineri .Facem precizarea ca miscarea zillnica la aceasta categorie de varsta este mare, numarul de
copii putand varia de la o zi la alta in functie de starea de sanatate .
In vederea supravegherii si controlului bolilor transmisibile in colectivitate, cresa colaboreaza cu
Directia de Sanatate Publica Botosani urmand cu strictete masurile de igiena, curatenie din
unitate dar si de decontaminare prin dezinfectie sau alte mijloace propuse de Inspectia Sanitara cu
ocazia controalelor inopinate pe care si alte institutii cu atributii de control le efectueaza in cresa.
Pe parcursul intregii perioade s-a urmarit realizarea unei colaborari permanente cu familiile
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).
Personalul cresei a comunicat in permanenta cu parintii copiilor , cu medicii de familie ai acestora
stabilindu-se un parteneriat activ in vederea rezolvarii tuturor problemelor aparute in procesul de
adaptare in colectivitate dar si a situatiilor noi aparute in comportamentul copiilor astfel ca in
perioada la care ne referim, nu am avut reclamatii sau situatii de risc individual sau colectiv.
Selectarea personalului care lucreaza in cresa este o problema cu care ne confruntam in ultimii ani ,
scolile formatoare de educatori puericultori nu mai exista la nivel de municipiu si probabil nici in
tara , selectarea personalului facandu-se din randul persoanelor cu studii postliceale medicale,
insuficient pregatite pentru o munca atat de complexa , impunerea unor conditii suplimentare celor
de studii putand fi considerate abuzive si chiar discrimitatorii, astfel un educator puericultor nou
angajat are nevoie de cel putin 6 luni pentru a fi initiat si pregatit sa lucreze singur cu o grupa de
copii , sa beneficieze de increderea parintilor
Cresa municipala se afla intr-o zona in care siguranţa generala a copiilor nu este afectata si
dispune de toate autorizaţiile legale de funcţionare, asigura conditii optime pentru sanatatea
copilului prin spatii de grupa si joaca luminoase, ventilate, confort termic, un spatiu sigur fara
riscuri de accidente, materiale didactice si personal cu experienta care sa stimuleze dezvoltarea
copilului in toate domeniile venind in acest fel in sprijinul parintilor care sunt angajati , isi cauta un
loc de munca sau inca studiaza.
Nu au existat la nivelului anului 2018, solicitari neonorate. In prezent si mai ales dupa aplicarea
Legii nr.66/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr.111/2010 privind concediul și
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, care a reglementat acordarea stimulentului de
reinsertie profesionala parintelui care alege să revină la serviciu inainte de împlinirea vârstei de 2
ani a copilului, numarul solicitarilor a crescut., adresabilitatea catre acest serviciu fiind una mult
mai ridicata decat in anii precedenti .
Toate activitatile desfasurate in cresa au ca obiect respectarea principiilor de functionare a
creselor, interesul superior al copilului dar si gradul de satisfactie al beneficiarilor serviciilor
oferite , Cresa Municipala bucurandu-se de o buna reputatie in comunitatea locala.
V.Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in
situaţii economico-sociale deosebite prin pregătirea si servirea a două mese zilnice in limita
alocaţiei de 12 lei/zi/persoană, hrana distribuindu-se o dată pe zi, de luni pana vineri inclusiv pentru
weekend. Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conform Legii 208/1997, se acorda pe bază
de cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei si alte acte necesare in functie de
specificul fiecarui caz.
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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.
Inspectorul de specialitate ţine evidenţa cazurilor, intocmeşte anchetele sociale la domiciliul
beneficiarilor şi urmăreşte monitorizarea acestora conform legii, intocmeşte referate cu privire la
situaţia beneficiarilor cantinei şi formulează propuneri pentru ameliorarea situaţiei delicate,
răspunde de consilierea şi informare a beneficiarilor care apelează la seviciile cantinei, la sediul
acesteia, abordează cazurile noi repartizate care au nevoie de servicii sociale sau sprijin, în cadrul
instituţiei si inaintează dosarul directorului executiv spre aprobare.
In anul 2018 prin cantina de ajutor social s-a pregatit si distribuit hrana caldă pentru o medie
zilnica de 171 de persoane, cheltuielile totale cu hrana ( incluzând transferurile la Creșă, la Centrul
de zi și pachetele lunare pentru Centrul Senior) fiind de 807.589 lei.
Numărul mediu de beneficiari pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, poate fi repartizat pe
categorii de beneficiari astfel:
a)115 beneficiari cantina de ajutor social:
- 40- 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
- 61 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
- 9 pensionari ce platesc o contribuţie de 30% din venit fără a depăşi costul meselor servite
- 5 persoane cu afecţiuni cronice sau încadrate în grad de handicap grav sau accentuat
b)25 - beneficiari Centrul social de Urgenţă
c)31 – copii aflati in evidenta Centrului de zi
VI.Sustenabilitatea obiectivului „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 proiectului ( prin asigurarea contribuţiei
proprii de 25.017 EURO) cât şi pentru perioada următoare de minim 5 ani după terminarea
finanţării nerambursabile, anul 2018 fiind al VIII - 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 700 lei/luna)
- persoane singure:fara apartinatori legali .
Prin activitatea profesională desfăşurată în perioada ianuarie – decembrie 2018 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:
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- cresterea calitatii vietii varstnicului prin: sprijin alimentar (distribuirea de pachete cu alimente,
medicamente, materiale igienico-sanitare, suport pentru efectuarea activitatilor de menaj, efectuarea
cumparaturilor, plata utilitatilor, realizarea unor mici amenajari casnice.
- mentinerea persoanei varstnice dependente la propriul domiciliu, in mediul familiar de viata o
perioada cat mai lunga de timp ca urmare a sprijinirii acesteia in derularea activitatilor de baza a
vietii zilnice;
-ameliorerea starii de sanatate, monitorizarea parametrilor fiziologici, informarea varstnicilor cu
privire la problematica fenomenului de dependenta si a afectiunilor non-specifice batranetii.
Ca urmare a implementării acţiunilor sociale mai sus menţionate, au fost acceptate numai
acele persoane varstnice care conform evaluării iniţiale efectuata de echipa centrului prezintă un
anumit grad de dependenta si nevoie specializata de ingrijire. Datorita numarului limitat de
varstnici dependenti care pot fi asistati de centrul Senior(semestrial sunt în evidenţă 150 de
persoane vârstnice), nu toate persoanele varstnice aflate in nevoie pot beneficia de serviciile de
asistenta sociala la domiciliu.
În acest context redăm, conform tabelului de mai jos, datele şi rezultatele concrete obţinute în
perioada 01.01.2018-31.12.2018 , din care rezultă activităţile profesionale desfăşurate de fiecare
membru al echipei interdisciplinare în cadrul Centrului de ingrijire la domiciliu pentru persoane
varstnice:
Nr. crt.

ACTIVITĂŢI

Rezultate

1

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

260

2

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

130

3

Numărul persoanelor consiliate

260

4

Efectuarea planului de intervenţie a beneficiarului

260

5
6

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

260
260

7

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

1560

8

Intocmirea proceselor verbale de predare-primire a
alimentelor

1560

9

Întocmirea fişei de închidere a cazului

25
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Nr. crt.
1
2
3

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

Rezultate
130
130
25

VII. Conform licenței de acreditare seria LF nr. 000619/05.07.2017 emis de către Ministerul
Muncii Prestațiilor Sociale, Familiei si Persoanelor Vârstnice, serviciile sociale acordate prin
CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL sunt:
✓ găzduire într-un mediu apropiat de cel familial;
✓ alimentație corespunzătoare;
✓ educație non-formală și informală;
✓ petrecerea timpului liber recreere și socializare;
✓ asistență psihologică și socială, consiliere psihologică, social-educativă;
✓ facilitarea menținerii contactului dintre copii și părinții acestuia;
✓ pregătirea copilului pentru viața de familie și pentru un mod de viață independentă;
✓ creșterea, îngrijirea și socializarea copilului care are dificultăți de integrare,
comportamentale sau de învățare.
Beneficiarii serviciilor de zi sunt copii cu vârsta cuprinsă între 6 -12 ani şi care se află, singuri sau
împreună cu familia, într-una din următoarele situaţii:
- copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
- copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegrați în familie;
- copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială;
- copiii din familii monoparentale;
- copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate;
- copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situație de risc
psiho-social în care se află copilul la un moment dat ;
- părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială;
Aceștia au fost identificați ca urmare a colaborării SPLAS-ului cu școlile adiacente centrului și
selecționați în urma evaluării sociale în funcție de criteriile stabilite.
Ca urmare a implementării acţiunilor sociale, în cadrul CENTRULUI SOCIAL DE ZI PENTRU
COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL - Botoşani, s-a constatat că:
- Centrul asigură beneficiarilor protecție și asistență multidisciplinară pentru satisfacerea
corespunzătoare a nevoilor de securitate, petrecere timp liber, socializare și educare.
- Copii beneficiază zilnic de sprijin educațional pentru efectuarea sarcinilor școlare și suport
pentru prevenirea absenteismului și a abandonului școlar.
- Beneficiarii şi-au îmbunătăţit abilităţile de relaţionare şi comunicare reuşind să se
evidenţieze o creştere a respectului de sine şi a încrederii în propriile forţe.
- Consilierea socio-psiho-educațională a copiilor a contribuit la:
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-

-

-

✓ dezvoltarea armonioasă a personalității;
✓ dezvoltarea motivației;
✓ oferirea de modele acceptate social;
✓ diminuarea dificultăților de învățare și a deficiențelor de dezvoltare ale beneficiarilor.
S-a realizat o bună comunicare între specialiști și părinți crescând încrederea acestora în
specialiștii centrului.
S-au format și dezvoltat abilități parentale pentru familiile copiilor din centru, aflate în
dificultate psiho-socio-economică.
S-a realizat o informare periodică a părinților/reprezentanților legali cu privire la
modificările legislative din domeniul protecției copilului(delegarea autorității părintești în
cazul plecării la muncă în străinătate, drepturile/responsabilitățile părinților)
Copiii și-au dezvoltat parțial deprinderile de viață independentă, autoîngrijire,
autogospodărire.
Beneficiarii dispun în cadrul centrului de materiale și jucării pentru activitățile recreative și
de socializare(cărți, materiale promoționale, jucării, televizoare).
Copiilor li s-au asigurat activități de educație informală și non-formală, care au contribuit la
socializarea acestora, dezvoltarea deprinderilor necesare integrării sociale.
Copii au fost informați prin activități de educație non-formale cu privire la drepturile și
responsabilitățile lor conform Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.
Copii au fost încurajați să participe la luarea deciziilor, la desfășurarea activităților din
cadrul centrului și să-și asume responsabilități conform dezvoltări fizice și psihice, ținând
cont de gradul lor de maturitate.
Colaborarea cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru copil și
familie din comunitate, școala, au prevenit separarea copilului de familie, diminuarea
riscului de absenteism și abandon școlar.

În acest context, datele şi rezultatele concrete obţinute în perioada IANUARIE – DECEMBRIE
2018 de echipa centrului pot fi redate astfel:
➢ Activitatea de asistență socială:
⬧ Cereri înscriere înregistrate – 14(17 copii)
⬧ Fișe de evaluare inițială a solicitantului/Fișe de informare – 14
⬧ Evaluare/reevaluare socio-economică beneficiari/anchete sociale – 40
⬧ Cazuri noi deschise/ Întocmire dosar social nou – 15
⬧ Întocmire contracte de servicii sociale –15
⬧ Întocmire acte adiționale la contract – 25
⬧ Fișa de observație - vulnerabilități – 40
⬧ Consiliere psihosocială/ Suport - în echipă multidisciplinară - pentru copii și părinți-54
⬧ Evaluare/reevaluare complexă beneficiari - în echipă multidisciplinară - 69
⬧ Fișa de reevaluare socială periodică – 28
⬧ Activități de grup cu copiii - ”Drepturile copiilor” – 5
⬧ Activitate de grup cu copiii – Regulamentul CSZ – 1
⬧ Activitate cu copii – Vacanță la muzeu, Vizită stația de apă, Vizită spațiu de joacă”Grădina
veselă” - 3
⬧ Întocmire protocol de colaborare cu ”Grădina veselă”- spațiu de joacă, Fundația Județeană
pentru Tineret Botoșani
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⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Trainer și co-trainer în cadrul întâlnirilor cu părinții. Teme abordate: ”Regulament Centru și
legislația cu privire la plecarea părinților la muncă în străinătate”– 2
Deplasare la școli pentru promovarea CSZ - distribuire pliante
Rapoarte de vizită/întrevedere (părinți, instituții, organizații, etc) – 61
Întocmire note telefonice (informări, anunțuri, invitații, etc.) – 81
Fișe de încetare a furnizării de servicii sociale – 15
Rapoarte monitorizare post – servicii – 16
Fișe de închidere a cazului – 12
Participare la evenimentul ”Seara asistenților sociali din Moldova” – Iași
Participare cursuri în cadrul Programului de Master – Supervizare și Planificare socială
(2017-2019) – Facultatea de Științe social politice – Asistență socială – U.A.I.C. Iași

➢ Activitatea de asistență psihologică:
⬧ Evaluare psihologică pentru copii noi admiși în Centrul de Zi/aplicare, interpretare teste
pentru 15 copii noi admiși;
⬧ Întocmire fișe psihologice inițiale pentru copii noi veniți – 15;
⬧ Reevaluări psihologice periodice;
⬧ Consiliere copii de grup copii - 10 ședințe. Temele abordate: ”Cum ne comportăm la
masă?”; ”Meseria brățară de aur”; ”Disciplina, Înlăturarea furiei, De ce este important să
citim?, Salutul,Prietenia”etc;
⬧ Activităţi de orientare şi suport psiho-social, vizite în colaborare cu asistentul social la
domiciliul potențialilor beneficiari ai centrului, în vederea întocmirii anchetei sociale și a
reevaluărilor (minim două vizite pentru fiecare beneficiar);
⬧ Consiliere psihologică a copiilor din centru –83 ședințe. Principalele obiective urmărite au
fost: creșterea stimei de sine și a încrederii personale, dezvoltarea comportamentelor
pozitive, dezvoltarea autonomiei personale și a achizițiilor, spiritul de echipă, igiena
personală ,dezvoltarea capacității de atenție și concentrare.
⬧ Consiliere psihologică pentru părinții copiilor CZ – 66; Cele mai frecvente probleme au fost
comportamentul copiilor, igiena personală și a vestimentației,conflictele între copii, stimă de
sine scăzută, lipsa motivației pentru învățare.
⬧ Asigurare suport părinți – 32;
⬧ Consiliere psihosocială/ Suport - în echipă multidisciplinară pentru copii și părinți;
⬧ Aplicare fișe de lucru psihologice;
⬧ Monitorizarea conduitei copiilor;
⬧ Evaluare/reevaluare complexă beneficiari - în echipă multidisciplinară
⬧ Completare/revizuire obiective/activități din planurile personalizate de intervenție pentru
fiecare beneficiar;
⬧ Co-trainer și trainer sesiuni susținute cu părinții în colaborare cu echipa pluridisciplinară,
Școala Părinților – 2. Temele susținute au fost: ”Educația fără pedepse” și ”Regulamentul
Centrului”.
⬧ Înlocuire educator la grupă perioada concediilor de odihnă ale educatorilor de la grupe.
➢ Activitatea psiho – pedagogică:
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⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
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⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
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Activități de recuperare a deficiențelor de dezvoltare cu beneficiarii care prezintă carențe în
dezvoltarea cognitivă, tulburări de limbaj, neîncredere în forțele proprii, tulburări socioemoționale – săptămânal.
Evaluare/reevaluare complexă beneficiari în echipă multidisciplinară.
Completare/revizuire obiective/activități din planurile personalizate de intervenție pentru fiecare
beneficiar.
Suport informațional și emoțional individual părinților copiilor din CSZ- 10 ședințe
Consiliere psiho–pedagogică pentru investigarea structurilor afective, ameliorarea tulburărilor
comportamentale, restructurarea personalității copiilor – 58 de ședințe.
Consiliere psiho-pedagogică părinți în echipă pluridisciplinară pentru ameliorare situație
școlară, orientare/reorientare școlară, probleme de comportament, trecerea la ciclul gimnazial –
52 ședințe
”Copacul prieteniei” activitate de educație non-formală desfășurată în luna februarie.
Întâlnire de suport cu părinții copiilor care frecventează centrul, tema întâlnirii ”Importanța
temelor/modalități eficiente de efectuare a temelor”.
În luna martie activitate non-formală ”Săptămâna de conștientizare a creierului”, participare
campanie desfăşurată la nivel internaţional, dedicată tuturor persoanelor interesate de creierul
uman.
Înscriere centru pentru a participa la proiectul ”ȘI CEI MICI FAC FAPTE MARI! – EDITIA A
VI A, 2018”, organizat de Asociația Ecotic, organizare de activități non-formale de ecoeducație și colectare de deșeuri de baterii si acumulatori uzați.
În luna aprilie activitate de educație non-formală ”Piciul Baterică”. Discuții/desene/povești
dedicate ”Zilei Pământului” și reciclării.
Activități ecologice organizate alături de specialiști de la Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Botoșani dedicate ”Săptămânii Pământului”.
Marcarea ”Zilei Europei” în luna mai, activități de educație non-formală privind valorile,
simbolurile Uniunii Europene.
În luna mai activitate de educație ecologică, non-formală, pregătire scenetă ”Wall-E-Cologistul
și micii ecologiști ne învață să protejăm planeta noastră” pentru participare concurs ”ȘI CEI
MICI FAC FAPTE MARI!”.
Marcarea Zilei Internaționale a copilului prin organizarea unei activități recreative alături de
voluntari GLT Botoșani și voluntari de la Colegiul "A.T.Laurian.
Iunie 2018 desfășurare proiect în parteneriat cu elevi ai Liceului de artă "Ștefan Luchian"
Botoșani, clasa prof Genoveva Dolhescu ”Drepturile si responsabilitățile copiilor prin desen si
pictură”.
Iunie-iulie activități non-formale în cadrul proiectului de educație financiară în colaborare cu
Asociația Lindenfeld, sponsorizat de Raiffesein Bank.
Iulie activitate de educație non-formală dedicată Zilei Naționale a SUA, valori/simboluri/tradiții
americane.
Iulie activități de educație non-formală de învățare a limbii engleze în colaborare cu prof.
voluntar Micaela Ștențel.
Iulie 2018 pregătire/desfășurare activități proiect ”Atelierele de Vară Şotron” în parteneriat cu
Asociația OvidiuRo, activități de educație bazate pe un model de învățare ce invită la explorare,
investigare si discuții structurate.
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Octombrie marcarea Zilei Profesorului și a importanței educației printr-o activitate de educație
non-formală ”Profesorul Ideal”.
Provocări prin activități de educație informale ”Ce este Halloween-ul?”, semnificație/tradiții
sărbătoare/vocabular limbă engleză.
Noiembrie 2018 participare activități proiect ”Ora de net” organizator Salvați Copiii, educație
non-formală cu privire la siguranța pe net/cyberbulling/agresivitate.
Decembrie activitate recreativă în colaborare cu voluntari/elevi ai Colegiul Național ”A.T.
Laurian”, clasele a V-a A si a VIII-a au fost alături de noi, au cântat colinde si ne-au ajutat să
împodobim bradul.
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.
Colaborare cu educatorii în activități ludice, recreative, de educație informală și abilități
practice(educație pentru sănătate, confecționare felicitări/mărțișoare).
Iunie 2018, participare sesiune de formare regională, organizată de Asociația OvidiuRo, în
metode de învățare centrate pe copil, promovarea literației prin activități de citit interactiv și
învățarea unor elemente pentru activități cu diferite teme din domeniul științei.
Activitatea de educație:
Supraveghere, îndrumare și sprijin în pregătirea sarcinilor şcolare;
Evaluare/reevaluare complexă beneficiari în echipă multidisciplinară;
Monitorizarea situației școlare a beneficiarilor – vizite la școli împreună cu psihopedagogul;
Ateliere de artă plastică, lucru manual şi alte activităţi creative – cu ocazia unor
evenimente/sărbători (Mărțișor, Paște, Primăvară, Crăciun);
Completare/revizuire obiective/activități din planurile personalizate de intervenție pentru fiecare
beneficiar de la grupă;
Activităţi de recreere și socializare - jocuri, petrecere timp liber, vizionare filme educaționale,
petreceri tematice (Halloween, Crăciun) etc. ;
Participări la elaborarea și punerea în practică a programului zilnic al centrului (monitorizare
program de masă, abilități de autoîngrijire/autogospodărire);
Activități specifice vacanțelor școlare – program de vacanță: teme, club de lectură, activități de
educație informală, jocuri educative - „Jocul cuvintelor”, ,,Bătălia navală,” Rummy, ,,Ghici cine
este”, ,,Globe Wizz”, ,,Pirații din Pacific”, puzzle, ghicitori;
Coordonare și implicare alături de copii la decorarea centrului;
Activități de educație informală tematice în colaborare cu echipa pluridisciplinară:
✓ 15 – 19 Ianuarie - Săptămâna Mihai Eminescu – activități de educație informală,
realizarea de machete și planșe tematice din materiale reciclate (satul Ipotești, Lacul,
etc);
✓ 24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române - activitate de educație informală,
prezentare ppt, vizionare de filme documentare, realizare de desene și planșe tematice;
✓ 8 Februarie – Pictori pentru o zi – dezvoltarea abilităților practice, și a creativității prin
intermediul picturii;
✓ 9 Februarie – Misteriosul ceas – activitate de educație informală, familiarizarea copiilor
cu ceasul analog;
✓ 2 Martie – Felicitări Ziua Mamei;
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✓ 2-8 Martie – Despre mama – activități non-formale dedicate mamei;
✓ 20 martie - Ziua Internațională a Fericirii – activitatea informală tematică Borcanul
fericirii – Ce pun in borcan? / Ce scot din borcan pentru a fi fericit?
✓ 30 Martie - Atenție la neatenție!- activitate informală de educație rutieră;
✓ 6 Aprilie – Sănătatea înainte de toate! – activitate de educație informală interactivă
despre igienă personală;
✓ 17 Mai – Vizita copiilor de la Grădinița nr 22 Botoșani, grupa Mugurașii - donații de
articole sportive.
✓ Iunie - Reguli de circulație – activitate informală de învățare/rememorare reguli de
circulație, discuții interactive pe marginea unor materiale video;
✓ Ateliere de pictură ”Vacanța mea” vacanța de vară, sub forma unui desen.
✓ 18 Iulie Jurnal de vacanță – activitate de educație/consolidare scris/citit, în care copiii
să scrie cel puțin o dată pe săptămână/să facă desene sugestive;
✓ 20 Iulie - Vacanță la muzeu – vizită la muzeu, observare exponate/participare atelier de
olărit;
✓ 27 Iulie – Vizită la Stația de tratare a apei, de la Cătămărăști;
✓ 21 Septembrie – Ziua Internațională a Păcii – activitate de educație interactivă despre
pace, război, violență;
✓ Toamna cea bogată – activitate non-formală pentru realizarea unei planșe tematice;
✓ 16 noiembrie – Ne pregătim de schi! – activitate de educație ecologică, realizarea unei
machete din materiale reciclate;
✓ 23 noiembrie – vizita elevilor de la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” – cântece, poezii,
scenete cu tema Unirii de la 1918;
✓ 29 noiembrie – Pregătiri pentru Centenarul Marii Uniri – machete, desene, cântece și
poezii;
✓ Educație pentru sănătate – activitate de educație pentru sănătate, prevenția și tratarea
bolilor de sezon;
✓ 17 decembrie – Serbarea de Crăciun – recital de cântece, poezii, colinde și urături,
vizita lui Moș Crăciun.
Indicatori:
▪ Număr copii beneficiari de serviciile CSZ – 52
▪ Număr copii noi admiși în Centrul Social de zi – 15
▪ Număr copii cu părinţi cărora li se acordă prestaţii sociale – 27
▪ Număr copii din familii monoparentale –38
▪ Număr copii cu părinți plecați la muncă în străinătate – 4
▪ Nici un copil, beneficiar de servicii CSZ nu a fost separat de familia sa
▪ Evaluare/reevaluare complexă beneficiari în echipă multidisciplinară - 69
▪ Număr planuri personalizate de intervenție pentru fiecare beneficiar – 40
▪ Număr de întâlniri de suport, educație parentală – 4
▪ Număr vizite/întrevederi (părinți, instituții, organizații, etc) – 61
▪ Număr ședințe consiliere individuală/suport părinți în echipă multidisciplinară–112
▪ Program zilnic adaptat pentru copii funcție de orarul școlar/vacanțe școlare – 2
▪ Sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor – trimestrial
▪ Număr grupe de copii formate după vârstă/an școlar – 3
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Nr. copii care beneficiază de recuperare a deficiențelor de dezvoltare/învățare – 15
Număr ședințe de consiliere copii- 76
Număr de activități de educație informală – 16
Număr activități de educație non-formală – 15
Vizite la școli pentru monitorizarea evoluției beneficiarilor - 15
Nici un copil nu a abandonat școala
Număr voluntari atrași, cu angajament de voluntariat – 1
Număr de colaborări cu alte instituții/organizații etc – 6 (Fundația Județeană pentru
Tineret, SC Eltrans SA, PFA ”Grădina Veselă”, Liceul ”Demostene Botez” Trușești,
CJRAE Botoșani, Grupul Local de Tineret, Liceul de artă ”Ștefan Luchian” Botoșani,
Organizația Ecotic, Colegiul Național ”A.T.Laurian”, Asociația Lindenfeld, Asociația
OvidiuRO, Salvați Copiii)
Apariții site web-rețea de socializare, acțiuni de promovare a activităților centrului
https://www.facebook.com/Centrul-social-de-zi-pt-copii-aflati-in-situatie-de-risc-social713836122001505/?fref=ts
Activități de strângere de fonduri/donații/sponsorizări (activități în aer liber, vizită la
Muzeu, zile de naștere, spațiu de joacă ”Grădina Veselă”, Grădinița nr.22, Colegiul
”A.T. Laurian” sărbători de iarnă, etc)
Întâlniri echipă interdisciplinară în cadrul centrului – lunar
Nici o sesizare/reclamație de la beneficiarii și aparținătorii CSZ

VIII.Serviciile din cadrul Centrului Social de Urgenţă s-au desfăşurat în beneficiul persoanelor
fără adăpost, fiind acordate la nivel social, psihologic şi medical.
Serviciile psiho-socio-medicale au fost derulate în conformitate cu Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, Regulamentul de Ordine
Interioară al Centrului Social de Urgenţă, respectând cerinţele specifice ale proiectului, respectiv
nevoile şi problematica oamenilor străzii sau a persoanelor fără adăpost.
Grupul ţintă al Centrului Social de Urgenţă este reprezentat în principal de tineri, vârstnici
sau familii cu situaţie socio-economică precară, fără adăpost, care dorm pe stradă, în parcuri, gară,
scări de bloc, canale, clădiri aflate în construcţie etc., aflându-se într-o situaţie temporară de criză la
nivel personal, social şi relaţional.
Prin activitatea profesională desfăşurată în perioada 01 IANUARIE 2018 – 31
DECEMBRIE 2018 în Centrul Social de Urgenţă Botoşani, echipa centrului a urmărit să sprijine
persoanele fără adăpost prin:
- cazare şi hrană în cadrul Centrului Social de Urgenţă Botoşani, diminuându-se riscul de
marginalizare şi excludere socială;
- asistenţă şi consiliere psihologică pentru depăşirea situaţiei de criză 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 educaţiei sanitare individuale;
- sprijin pentru înscrierea asistaţilor centrului în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei
de Muncă Botoşani, pentru urmarea unui curs de calificare/recalificare profesională, pentru
obtinerea unui loc de munca;
- stimularea şi încurajarea capacităţii de autogospodarire a oamenilor străzii;
- încurajarea reintegrării socio-familiale a asistaţilor centrului;
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Urmare 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 Csu să obtina o carte provizorie de identitate cu viza de flotant pe Csu, sa fie inscrisi
in evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Botoşani, să fie înscrişi în evidenţele
unui medic de familie sau chiar sa urmeze un curs de calificare profesională şi nu în ultimul rând să
obtina încredere în propriile forţe pentru activitati de autoorganizare si autogospodarire. În acest
context redăm, conform tabelului de mai jos, datele şi rezultatele concrete obţinute în perioada 01
IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018:
ACTIVITĂŢI

Nr. crt.

1

Rezultate

Activităţi de asistenţă socială:
Evaluarea/reevaluarea situaţiei socio-economice a
persoanelor care au solicitat cazare în CSU114
Botoşani

2

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

70

3

Numărul persoanelor consiliate

64

4

Efectuarea planului de intervenţie a beneficiarului

114

5

Întocmirea contractului de servicii psiho-sociomedicale al beneficiarului, respectiv act adiţional

114

6

Întocmirea angajamentului individual al
beneficiarului

114

7

Aplicarea itemilor pentru întocmirea fişei de
evaluare periodică a beneficiarului

114

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

114

9 Întocmirea fişei de închidere a cazului

46

10 Întocmirea referatului de situaţie

54

Obţinerea actului de identitate cu viza provizorie
pe centru de urgenţă

231

Însoţirea beneficiarilor la diferite instituţii locale

70

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

20

11
12

Activităţi de asistenţă psihologică:
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1
2
3
4
5

Evaluare/reevaluare psiho-socială a persoanelor
care au solicitat cazare în centru
Întocmirea fişei de evaluare/reevaluare
psihologică a beneficiarilor
Relaţii cu publicul. Activităţi de orientare şi suport
psiho-social
Întocmirea fişei de consiliere psihologică a
beneficiarilor
Monitorizarea stării psihice a
beneficiarilor
centrului
Activităţi de asistenţă medicală:

1
2
3
4
5
6
7
8

Întocmirea fişei de evaluare/reevaluare medicală
Consultaţii medicale la medicul de familie,
eliberare adeverinţe medicale
Beneficiari înscrişi la medic de familie, în urma
desfăşurării activităţii profesionale
Reţete eliberate de medicul de familie, în urma
desfăşurării activităţii profesionale
Însoţirea beneficiarilor la unităţi medicale de
specialitate
Efectuare tratament injectabil şi medicamentos la
recomandarea medicului specialist
Monitorizare din punct de vedere medical al
beneficiarilor
Consiliere pentru promovarea sănătăţii şi a
educaţiei sanitare

114
41
permanent

73
114

114
200
20
70
70
70
114
114

Nr. crt.

INDICATOR

Rezultate

1

Număr persoane cazate în Centrul Social de
Urgenţă Botoşani

70

2

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

32

3

Număr persoane beneficiare de masă

medie de 24 persoane pe
zi

4

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

2

5

Persoane reintegrate în familie

1
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6

Numar persoane care au beneficiat de servicii
sociale temporare in CSU

46

Având în vedere condițiile atmosferice specifice sezonului rece și situația de risc cu care se
confruntă persoanele fără adăpost identificate cu sprijinul Poliției Locale Botoșani și care depășesc
capacitatea de cazare a Centrului Social de Urgență , s-a deschis un adăpost temporar de urgență în
incinta fostei Școli Generale nr. 3 Botoșani din str. Tudor Vladimirescu nr. 19, conform
Protocolului încheiat între Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani și Primaria Municipiului
Botoșani, unde au fost sprijinite cu adapost si hrana pentru diferite perioade un număr de 60
persoane, reprezentând următoarele medii pe sezon rece:
- în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2018 – 30 persoane fără adăpost
- în perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2018 – 25 persoane fără adăpost
IX. Asistenţa medicală comunitară face parte din cadrul ansamblului de atribuţii şi competenţe
transferate de către Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale prin
care se urmăreşte realizarea responsabilităţilor Guvernului în planul strategiei din domeniul
sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare.
Personalul realizează activităţi de asistenţă medicală comunitară dintre care enumerăm pe cele mai
importante: identificarea problemelor medico – sociale ale comunităţii şi consiliere medicală şi
socială, promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale, educaţie pentru o viaţă şi un
mediu sănătos, mobilizarea populaţiei pentru participare la programele de vaccinări, controale
medicale profilactice, etc., asistenţă medicală la domiciliu, curativă şi de recuperare, în vederea
reinserţiei sociale, dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală la domiciliu a gravidei, nounăscutului şi mamei, a bolnavului cronic a bolnavului mintal şi a bătrânului.
În aplicarea prevederilor H.G. nr. 459 din 5 mai 2010 pentru aprobarea standardului de cost/an
pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din
unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală
comunitară, pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, precum şi pentru a se asigura un minimum de
calitate asistenţei medicale comunitare, s-a continuat identificarea persoanelor care necesită
asistenţă medicală comunitară, astfel încât să se asigure portofoliul minim de persoane asistate,
după cum urmează:
a) 500 de persoane asistate la un asistent medical comunitar;
b) 700 de persoane consiliate la un mediator sanitar rom.
Din rapoartele de vizită întocmite au rezultat pentru perioada raportată două aspecte
importante:
A. Cine au fost beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară
B. Care au fost activităţile desfăşurate, pe categorii de beneficiari.
A. În ceea ce priveşte beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară aceştia au fost în
număr de 3789 din care 1700 din colectivitatea de romi, persoane vulnerabile aflate în următoarele
situaţii:
Beneficiari (persoane vulnerabile aflate în
următoarele situaţii)

Total

Nivel economic sub pragul sărăciei

367
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Din care, în
comunitatea
de romi
212

Şomaj
Nivel educaţional scăzut
Diferite dizabilităţi
Boli cronice
Boli aflate în faze terminale care necesită tratamente
paleative
Graviditate
Lehuzie
Copii 0-1 an
Vârstă sub 16 ani
Vârsta a treia
Fac parte din familii monoparentale

0
85
129
537
22

0
20
50
186
15

49
48
127
436
109
253

42
33
107
289
51
186

Risc de excluziune socială

102

97

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

Identificarea familiilor cu risc medico-social, facilitare
comunicare cu medicul de familie sau cu asistentul
social
Determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei
cu risc
Consiliere planificare familială, avantajele înscrierii în
sistemul de sănătate şi avantajele igienei personale şi a
locuinţei în comunitatea de romi
Vizite la domiciliul lehuzelor, consiliere mama,
promovare alimentaţie la sân, alimentaţie corectă,
supraveghere activă a stării de sănătate a sugarului şi a
tratamentului recomandat, înscriere la medicul de
familie
Educaţie pentru o viaţă sănătoasă
Mobilizarea populaţiei, sprijin în campaniile de
imunizare şi efectuarea examenelor clinice la copii
Vizite la domiciliul persoanelor vârstnice sau cu boli
transmisibile sau cronice, urmărire efectuare tratament
Colaborare cu ONG-uri
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Asistent
medical
comunitar
97

Mediator sanitar
(pentrucomunitatea
de romi)
75

650

210

736

386

719

237

730
238

279
178

830

87

0

0

În concluzie, considerăm că au fost desfăşurate marea majoritate a activităţilor de asistenţă medicală
comunitară prevăzute în atingerea principalului obiectiv, acela de implicare a autorităţilor locale în
managementul asistenţei medicale, în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de
sănătate ale populaţiei din comunitatea locală.

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

-

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE
La întocmirea situaţiilor financiare trimestriale au fost respectate prevederile Legii
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 1917/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, a OMFP 416/2013 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale, precum
şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP 629/2009;
Notele explicative au fost întocmite în conformitate cu:
- prevederile OMFP 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări
financiare lunare în anul 2014
- prevederile OMFP 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea,
semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice în anul 2006;
- prevederile OMFP 2941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum
şi a unor raportări lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP 629/2009;
- prevederile OMFP
479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor
raportări lunare în anul 2012;
I.POLITICI CONTABILE
Situaţiile financiare au fost întocmite în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale
leului.
În principal, elementele prezentate în situaţiile financiare de către instituţie respectă următorele
principii:
• principiul continuităţii activităţii – ceea ce presupune că, instituţia publică îşi
continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere
semnificativă a activităţii;
• principiul permanenţei metodelor – ceea ce presupune că, metodele de evaluare
trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu fnanciar la altul;
• principiul prudenţei – ceea ce presupune că, evaluarea se face pe o bază prudentă şi
în special ţine cont de:
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- toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent;
- toate deprecierile;
• principiul contabilităţii pe bază de angajamente – ceea ce presupune că, efectele
tranzacţiilor şi evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi
evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar
este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate;
• principiul evaluării separate a elementelor de activ şi datorii – ceea ce presupune că,
componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat;
• princpiul intangibilităţii – ceea ce presupune că, bilanţul de deschidere pentru fiecare
exerciţiu financiar corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar
precedent;
• principiul necompensării – ceea ce presupune că, orice compensare între elementele
de activ şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă, cu
excepţia compensărilor între active şi datorii permise de reglementările legale, numai
după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală;
• principiul comparabilităţii informaţiilor – ceea ce presupune că, elementele
prevăzute oferă posibilitatea comparării în timp a informaţiilor;
• principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) – ceea ce presupune că, orice
element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situaţiilor
financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeaşi natură sau au
funcţii similare sunt însumate şi prezentate într-o poziţie globală;
• principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei) –
ceea ce presupune că, informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare sunt
credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacţiilor, nu
numai forma lor jurdică;
Respectând principiile contabile mai sus menţionate, aşa cum reiese din precizările desprinse din
situaţiile financiare cuprinse în centralizare, informaţiile furnizate sunt:
1. relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
2. credibile, în sensul că:
a. reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice;
b. sunt neutre;
c. sunt prudente;
d. sunt complete sub toate aspectele semnificative.
II.IMOBILIZĂRI
a) Cost
Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie.
Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar
îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale care cresc valoarea sau durata de viaţă a
acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către
acestea, sunt capitalizate.
b) Amortizare
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Calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării se face prin metoda liniară pe baza datelor
normale de funcţionare conform H.G. 2139/2004 privind aprobarea clasificaţiei şi a duratelor
normale de funcţonare a mijloacelor fixe.
Terenul nu se amortizează.
La data de 31.12.2018 valorile aferente imobilizărilor corporale sunt următoarele:
- lei Nr.crt.
1
2
3
4

Natura imobilizărilor
Active fixe necorporale
Terenuri şi construcţii
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi
plantaţii, mobilier, ap.birotică şi alte active corporale
Active fixe corporale în curs de execuţie
TOTAL

Valori brute
175.565
169.664.959
28.223.854

Valori nete
119.106
166.608.407
24.999.604

209.270
198.273.648

209.270
191.936.387

III.STOCURI
Stocurile sunt înregistrate la cost istoric. Descărcarea gestiunii se face la darea în consum a
materialelor, utilizându-se metoda „primul intrat, primul ieşit” (FIFO), metodă recunoscută de IAS
2 „Contabilitatea Stocurilor”, în cadrul tratamentului contabil de bază, dar şi din punct de vedere
fiscal.
Această metodă presupune că bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie
al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de
achiziţie al lotului următor, în ordinea cronologică.
La data de 31.12.2018 valorile aferente stocurilor sunt următoarele:
- lei Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Natura stocurilor
Materiale auxiliare
Combustibil
Piese de schimb
Hrană pentru animale
Materiale pentru întreţinere
Obiecte de inventar în magazie
Obiecte de inventar în folosinţă
Produs rezidual
TOTAL

Valoare
0.00
10.980
33.566
0.00
43.987
2.220.577
1.456.918
0.00
3.766.028

IV.SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR
a)Creanţele sunt înregistrate la valoarea contractelor, la valoarea facturată.
La data de 31.12.2018 unitatea noastră figurează cu următoarele creanţe:
- lei Nr.crt.
1

Natura creanţei
Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări, total,
d.c.
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Valoare
17.037

2

Venituri din prestări servicii
Creanţe bugetare, total, d.c.
Indemnizaţii plătite pentru concedii medicale care depăşesc suma
datorată de angajator la bugetul FUNASS, TVA de recuperat
TOTAL

Creanţele din operaţiuni comerciale în sumă de 17.037 lei sunt reprezentate de:
A.Chiriile în valoare de 9113,02 lei, din care clienţii restanţi reprezentativi sunt:
- Goldfein in suma de 1.422,79 lei;
- Tcaciuc Anisoara 3,76 lei;
- Asociatia Club Sportiv Magnum 605.39lei;
- Ivan Gheorghe 226,88 lei;
- Postolache Ioan 208.67 lei;
- Umar 516,40 lei;
- Pro Pack Solutions 2074,18 lei;
- Aociatia Club Sportiv 10 Botosani 952,00 lei;
- Beauty Divers ERK 800,00 lei;
- Leonte Iulian 800,00 lei;
- Toscana Centrale 62,95 lei;
- Casuta Baloanelor 1.440,00 lei.
B.Energie electrică şi termică de recuperat în sumă totală de 433,88 lei:
-Goldfein 110,15 lei;
- Marbac Decor 247,56 lei;
- Pro Pack Solutions 76,17 lei.

C. Penalitati 387,99 lei:
- Aociatia Club Sportiv 10 Botosani 3.81 lei;
- Asociatia Club Sportiv Magnum 13,92 lei;
- Asociatia Fotbal Club Botosani 53,16 lei;
- Beauty Divers ERK 3,20 lei;
- Gavril Ionel 24,55 lei;
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17.037
35306
35.306
52.343

- Goldfein 50,52 lei;
- Leonte Iulian 3,20 lei;
- Pro Pack Solutions 201,65 lei;
- Umar 33,98 lei.
D. Penalitati contractuale in suma de 2.262,02 lei
- S.C. Energobit S.A. – 2.262,02 lei
E. Furnizori achitati in avans in suma de 4.839,63 lei.
b)Datorii totale
Datoriile totale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau
serviciile primite.
Totalul datoriilor la sfârşitul perioadei a fost de 977.406 lei şi se compune din datorii curente în
valoare de 948.030 lei, din care cele mai semnificative sunt:
- furnizori bunuri şi servicii 128.924 lei;
- garanţii aferente spaţiilor închiriate si licitatiilor - 14.443 lei;
- drepturi de natură salarială aferente lunii decembrie 2018, cu drept de plată în ianuarie 2019 in
suma de 297.658 lei;
- contribuţii aferente drepturilor salariale in suma de
187.259 lei.
-datorii catre bugete in suma de 40.083 lei
Si datorii necurente in suma de 29.016 lei;
- lei Nr.crt.
1
2
3
4

Natura datoriei
Datorii comeciale şi avansuri
curente si necurente
Datorii către bugete
Salariile
angajaţilor
si
garantii
Provizioane si venituri in
avans
TOTAL DATORII

Valoare
155.814

<1 an
143.367

227.342
314.225

227.342
297.658

308.679

308.679

1.006.060

977.406

Termen de exigibilitate
1-5 ani
>5 ani
12.447

16.567

29.014

V.EXECUŢIA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl
reprezintă situaţiile financiare.
Situaţiile financiare încheiate la 31.12.2018 cuprind:
1. Bilanţul
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situaţia fluxurilor de trezorerie
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4. Contul de execuţie bugetară şi anexele
5. Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
6. Situaţia plăţilor restante
7. Situaţia activelor şi datoriilor
8. Situatia activelor amortizabile
9. Situatia activelor neamortizabile
10. Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii
Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2018 a fost întocmit, în baza balanţelor de verificare a conturilor
sintetice şi analitice.
Totalul activelor necurente la sfârşitul perioadei a fost de 166.817.678 lei şi se compune
din valoarea activelor fixe necorporale, instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură
birotică, terenuri şi clădiri.
Totalul activelor curente la sfârştul perioadei a fost de 3.871.046 lei şi se compune din
stocuri, creanţe comerciale şi bugetare, conturi de trezorerie şi conturi la bănci (garanţii materiale),
cheltuieli în avans .
Totalul datoriilor curente si necurente la sfârşitul perioadei a fost de 977.406 lei, din care
datoriile către furnizori reprezintă suma de 128.924 lei, în termenele contractuale. O altă categorie
de datorii o reprezintă salariile angajaţilor, în sumă de 297.658 lei, precum şi contribuţiile către
bugetul asigurărilor sociale şi de stat, în sumă de
187.259 lei. Aceste datorii sunt aferente
drepturilor salariale din luna decembrie 2018.
Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârşitul perioadei de 194.801.371 lei şi este rezultatul
diferenţei dintre totalul activelor şi totalul datoriilor.
Contul de rezultat patrimonial – reprezintă Situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor la data de
31.12.2018. Veniturile, finanţările şi cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinaţia lor
indiferent dacă au fost încasate sau nu.
În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile şi cheltuielile în următoarea structură:
• Venituri operaţionale în sumă de 35.717.199 lei
• Cheltuieli operaţionale în sumă de 9.981.749 lei
• Venituri financiare în sumă de
0 lei
• Cheltuieli financiare în sumă de
0 lei
• Venituri extraordinare în sumă de
0
lei
• Cheltuieli extraordinare în sumă de
0
lei
La 31.12.2018 instituţia înregistrează un excedent in valoare de 25.735.450 lei.
La data de 31.12.2018, Contul de execuţie bugetară-venituri la capitolul 67.10-cultură, recreere
şi religie, se prezintă astfel:
- lei Prevederi
bugetare
anuale
6.945.180

Prevederi
bugetare
trimestriale
6.945.180

Drepturi constatate
Din anii
Din anul
Total
precedenţi
curent
5.052.295
20.356
5.031.939
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Încasări
realizate
5.031.604

Drepturi
constatate
de încasat
20.691

La data de 31.12.2018, DSPSA a realizat venituri din venituri proprii şi subvenţii, în sumă de
5.031.604 lei.
Veniturile proprii încasate la 31.12.2018, au fost în sumă de 1.144.757 lei şi au provenit din:
• concesiuni şi închirieri în valoare de 79.506 lei;
• organizarea de manifestări culturale şi sportive în valoare de 945.887 lei;
• alte venituri din prestări servicii în sumă de 116.242 lei;
• penalităţi în sumă de 3.122 lei.
Subvenţiile încasate la data de 31.12.2018 au fost în valoare de 3.886.847 lei, din care:
• subvenţii pentru secţunea funcţionare în valoare de 3.451.047 lei;
• subvenţii pentru secţiunea dezvoltare în valoare de 435.800 lei.
La data de 31.12.2018, Contul de execuţie bugetară-venituri la cap.70.10.50 – alte servicii în
domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, se prezintă astfel:
- lei Prevederi
bugetare
anuale
3.674.700

Prevederi
bugetare
trimestriale
3.674.700

Drepturi constatate
Din anii
Din anul
Total
precedenţi
curent
3.550.810
2.505
3.548.305

Încasări
realizate
3.550.563

Drepturi
constatate
de încasat
247

La data de 31.12.2018, DSPSA a realizat venituri din venituri proprii şi subvenţii, în sumă
de 3.550.810 lei.
Veniturile proprii încasate la 31.12.2018, au fost în sumă de 26.467 lei faţă de prevederea
bugetară in suma de 0 lei) şi au provenit din:
• concesiuni şi închirieri în valoare de 0 lei
• alte venituri din prestări servicii în sumă de 26.467 lei;
Subvenţiile încasate la data de 31.12.2018 au fost în valoare de 3.524.096 lei, din care:
• subvenţii pentru secţunea funcţionare în valoare de 3.461.621 lei;
• subvenţii pentru secţiunea dezvoltare în valoare de
62.475 lei.
•
La data de 31.12.2018, Contul de execuţie bugetară-venituri la cap.74.10.50 – alte servicii în
domeniul protectiei mediului, se prezintă astfel:
- lei Prevederi
bugetare
anuale
971.900

Prevederi
bugetare
trimestriale
971.900

Total
916.201

Drepturi constatate
Din anii
Din anul
precedenţi
curent
0
916.201

Încasări
realizate
916.201

Drepturi
constatate
de încasat
0

La data de 31.12.2018, DSPSA a realizat venituri din venituri proprii şi subvenţii, în sumă
de 971.900 lei.
Veniturile proprii încasate la 31.12.2018, au fost în sumă de 2.247 lei faţă de prevederea bugetară
in suma de 0 lei) şi au provenit din:
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595
E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro

• concesiuni şi închirieri în valoare de 0 lei
• alte venituri din prestări servicii în sumă de 2.247 lei;
Subvenţiile încasate la data de 31.12.2018 au fost în valoare de 913.954 lei, din care:
• subvenţii pentru secţunea funcţionare în valoare de 913.954 lei;
• subvenţii pentru secţiunea dezvoltare în valoare de 0.00 lei.
Contul de execuţie bugetară-Cheltuieli (anexa 7b) a fost întocmit în conformitate cu Legea
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OMFP 1792/2002
privind aprobarea Normelor metodologice privind Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde următoarele date:
• credite bugetare iniţiale
• credite bugetare trimestriale
• angajamente bugetare
• angajamente legale
• plăţi efectuate
• angajamente legale de plătit
• cheltuieli efective (costuri, consumuri)
La data de 31.12.2018, Contul de execuţie bugetară-cheltuieli la cap.67.10 – cultură, recreere şi
religie, se prezintă astfel:
- lei Credite bugetare
Prevederi
Prevederi
bugetare
bugetare
iniţiale
trimestriale
6.945.180
6.945.180

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

5.157.187

5.157.187

Plăţi
efectuate
5.031.604

Angajamente
legale de plătit

Cheltuieli
efective

125.583

5.227.854

La data de 31.12.2018, Contul de execuţie bugetară-cheltuieli la cap.70.10.50 – alte
servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, se prezintă astfel:
- lei Credite bugetare
Prevederi
Prevederi
bugetare
bugetare
iniţiale
trimestriale
3.674.700 3.674.700

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

3.551.703

3.551.703

Plăţi
efectuate
3.550.563

Angajamente
legale de
plătit
1.140

Cheltuieli
efective
3.818.722

La data de 31.12.2018, Contul de execuţie bugetară-cheltuieli la cap.74.10.50 – alte servicii în
domeniul protectiei mediului, se prezintă astfel:
- lei Credite bugetare
Prevederi
Prevederi
bugetare
bugetare

Angajamente
bugetare
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Angajamente
legale

Plăţi
efectuate

Angajamente
legale de plătit

Cheltuieli
efective

iniţiale
971.900

trimestriale
971.900

916.201

916.201

916.201

0

935.173

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate în perioada 01.01-31.12.2018.
Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar.
Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinaţia aprobată
prin buget.
Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura şi
efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi
obiectivele ce au definit necesităţile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind
modul de utilizare a creditelor.
Plăţile nete de casă efectuate pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei bugetare corespund
cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului. În perioada analizată au fost respectate
normele disciplinei financiare, iar organizarea şi conducerea contabilităţii s-a făcut în baza Legii
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate,
realitate, regularitate şi oportunitate a operaţiunile înscrise în documentele justificative certificate.
Situaţia plăţilor efectuate la data de 31.12.2018, pe capitole se prezintă astfel:
Domeniu de activitate
CHELTUIELI TOTAL:
Cap.67.10 Cultură, recreere şi religie
Cap.70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Cap.74.10 Protectia mediului

Prevederi bugetare
trimestriale
11.591.780
6.945.180
3.674.700
971.900

Plăţi efectuate
9.497.893
5.031.604
3.550.088
916.201

SALARIZARE –PROTECTIA MUNCII
Pentru buna funcţionare a Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani, Comp.
resurse umane salarizare a desfăşurat o activitate de gestionare a resurselor umane, după cum
urmează:
- Pentru asigurarea necesarului de personal s-au selectat şi încadrat prin concurs, cu respectarea
legislaţiei, un număr de 20 salariaţi, toate angajarile s-au facut pe perioada nedeterminata . Prin
HCL 29 noiembrie 2018 s-a modificat Organigrama institutiei si Statul de functii prin infiintarea a
17 de posturi noi in cadrul PRATS Cornisa .In prezent la DSPSA sunt 160 de posturi din care 25
posturi sunt vacante, 23 din ele fiind in cadrul structurii PRATS CORNISA.
-Pentru salariaţii angajaţi s-a întocmit dosarul personal iar pentru ceilalţi salariaţi dosarele sau reactualizat permanent (fişele de post au fost reactualizate conform Sistemului de Control Intern
Managerial)
-S-au întocmit documentele legate de încetarea activităţii pentru un număr de 10 salariaţi din
care trei s-au pensionat, unul s-a transferat la Primaria Botosani, unul a decedat si cinci au plecat
prin demisie .
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-A fost elaborat statul de personal, ori de câte ori au intervenit modificări, cu respectarea
statului de funcţii aprobat, s-au întocmit dispoziţii cu privire la salarizarea personalului, în baza
unor referate de specialitate şi s-au operat toate modificările în programul de salarizare ESAL. In
programul ESAL s-au introdus toate datele salariatiilor astfel incat sa se poata genera declaratia
L153.
-S-au întocmit referate şi proiecte de decizii privind încheierea, modificarea, încetarea, detaşarea
salariaţilor, constituirea comisiilor de concurs care au fost înaintate Directorului Direcţiei Servicii
Publice, Sport şi Agrement.
-În fiecare lună s-au verificat foile colective de prezenţă de la cele 17 compartimente, ţinându-se
evidenţa concediilor de odihnă şi a concediilor medicale s-au întocmit statele de plată şi
borderourile pentru plata salariilor. În lunile în care Direcţia a avut de recuperat sume de la
FNUASS s-au întocmit dosarele şi s-au depus la Casa de Asigurări de Sănătate Botoşani.
-S-au elaborat chestionarele statistice lunare, trimestriale, semestriale precum şi cele anuale, S3 –
Costul forţei de muncă în anul 2017.
-Ori de câte ori a fost nevoie s-au operat modificări în registrul general de evidenţă a salariaţilorREVISAL şi s-au transmis datele prin intermediul portalului REGES.
-S-a acordat consultanţă, atunci când a fost solicitată, persoanelor cu funcţii de conducere în
completarea fişelor de evaluare a performanţelor individuale profesionale ale salariaţilor din cadrul
serviciului şi s-a elaborat programul de pregătire profesională pentru categorii de personal conform
cerinţelor Legii 53/2003, republicată- Codul Muncii.
Promovarea salariaţilor
-S-a organizat examen de promovare în gr/tr. profesional al personalului contractual la care au
participat doi salariati, care a îndeplinit condiţiile de participare, dupa cum urmează:
Comp. /Birou /Serv.
Serviciul specializat pt.
Gestionarea cainilor fara
stapan
Serviciul Amenajari
spatii verzi

Funcţia înainte de
promovare
Medic veterinar, S, gradul II

Funcţia dupa promovare

Insp. de spec, S, debutant

Insp. de spec, S, gr.II

Medic veterinar, S, gradul I

Sancţionarea salariaţilor
In anul 2018, Comisia de disciplina stabilita prin Decizia nr. 155/24.08.2017 a cercetat cazurile de
indisciplină la nivelul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement şi a dispus următoarele sancţiuni
:
-10% din salariu pentru 1 luna – 4 salariati
- 5 % din salariu pentru 1 luna – 2 salariati
-avertisment scris – 32 salariaţi
Activităţi de comunicare
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-S-au întocmit adrese şi răspunsuri la corespondenţa de specialitate, cu respectarea termenului legal
de soluţionare a solicitărilor, soluţionând în limitele competenţelor, problemele intervenite la
nivelul structurilor din cadrul Direcţiei.
-S-au întocmit şi eliberat adeverinţe ce stau la baza întocmirii Dosarelor de pensie de stat în vederea
depunerii acestora la Casa judeţeană de pensii în termenele Legii 263/2010- sistemul unitar de
pensii publice .
-S-au completat şi eliberat adeverinţe privind veniturile salariaţilor, personalizate de fiecare
instituţie bancară sau instituţie solicitantă, răspunzând de corectitudinea înscrisurilor efectuate.
-S-a ţinut evidenţa prezenţei la lucru a personalului, completând condicile de prezenţă în baza
acestora s-a întocmit pontajele pentru personalul TESA.
-S-a comunicat în permanenţă cu Serv. Resurse umane din cadru Primăriei municipiului Botoşani,
cu alte instituţii în cadrul relaţiilor de serviciu: Casa de asigurări de sănătate, ITM, AJOFM, Casa
judeţeană de pensii, ANAF.
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
În baza HG nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, se prezintă Comitetului de Securitate şi Sănătate
în Muncă din cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement care se întruneşte în data de
12.12.2018, pentru a prezenta Raportul privind activitatea din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă desfăşurată în cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement în anul 2018, după cum
urmează:
I.

Organizarea activităţii SSM

În cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, organizarea activităţii privind securitatea şi
sănătatea în muncă s-a făcut conform HG nr.1425/2006 privind metodologia de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi a Deciziei nr.47/22.05.2014 emisă
de directorul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani.
Astfel,
în
cadrul
Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement a fost numit ca inspector Responsabil cu Sănătatea şi
Securitatea în Munca d-na Văcăriuc Iustina, acesteia stabilindu-i-se şi atribuţiile legale.
Organizarea activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează, la nivelul DSPSA
Botoşani, prin intermediul unei persoane desemnate din cadrul compartimentului sau de către
conducătorii locurilor de muncă pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de
prevenire a riscurilor profesionale din unitate, denumiţi în continuare lucrători desemnaţi, conform
legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare, fişei postului.
Ca urmare, compartimentului de securitate şi sănătate în muncă îi revin spre rezolvare următoarele
probleme:
- indentificarea şi evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- analiza activităţii de prevenire;
- stabilirea măsurilor şi acţiunilor ce pot elimina sau anihila factorii de risc, precum şi
stabilirea mijloacelor necesare realizării respectivelor măsuri şi acţiuni;
- elaborarea proiectului programului anual de securitate şi sănătate în muncă.
Activitatea compartimentului de securitate şi sănătate în muncă se desfăşoară pe baza ,,planului de
muncă anual”. Controlul locurilor de muncă se efectuează zilnic.
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, România
T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595
E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro

Personalul muncitor la angajare se prezintă cu ,,Fişa medicală“ de analize vizată şi parafată de
Policlinica de specialitate, iar anual sunt îndrumaţi pentru controale periodice conform legislaţiei în
vigoare.
Repartizarea personalului pe locuri de muncă se face în funcţie de starea de sănătate şi de
aptitudinile fizice ale fiecăruia, în parte.
Instruirea personalului muncitor are drept scop formarea deprinderilor de muncă corecte şi a unui
comportament adecvat cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. Toate acestea se realizează prin
cele trei faze ale instructajului de securitate şi sănătate în muncă: introductiv – general; la locul de
muncă; periodic (lunar, trimestrial, anual).

II.

Efectuarea instruirii personalului

Conform Deciziei mai sus menţionate a Directorului Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement
Botoşani, instruirea în domeniul SSM se efectuează după cum urmează:
a) Instructajul introductiv – general de protecţia muncii la angajare al lucrătorilor se efectuează de
către inspector SSM Iustina Văcăriuc în prima zi de angajare, timp de 8 ore, pentru care se va utiliza
fișa individuală de instructaj în domeniul sănătății și securității în muncă, privind instruirea de
protecţia muncii la angajare, la locul de muncă şi instruirea periodică pentru muncitori,
prelucrându-se materialele din legislaţia reactualizată şi Instrucţiunile specifice domeniilor de lucru,
specifice Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani. Fiecare angajat instruit semnează
în Fişa individuală de protecţia muncii pentru Instructajul la angajare- Instructajul introductiv
general.
b). Instructajul la angajare la locul de muncă al lucrătorilor se efectuează în a doua zi de la
angajare, timp de 8 ore, astfel:
În cadrul Compartimentelor funcţionale ale Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement,
instructajul este efectuat de către coordonatorul Serviciului (Compartimentului), în baza
Instrucţiunilor proprii nr. 3603/25.04.2014, privind aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă pentru: personalul tehnico-administrativ, personalul angajat şi repartizat la
formaţiile de lucru, conform Organigramei şi Statului de funcţii al personalului contractual din
DSPSA Botoşani;
După efectuarea instruirii, lucrătorilor li se verifică cunoştinţele, în urma cărora aceştia
semnează în Fişa individuală de protecţia muncii pentru Instructajul la locul de muncă.
c). Instructajul periodic (lunar) al lucrătorilor se efectuează de către aceleaşi persoane care
efectuează şi Instructajul la angajare la locul de muncă, prelucrându-se aceleaşi materiale specifice
locului de muncă, lucrătorii instruiţi semnând în Fişa individuală de protecţia muncii pentru pagina
„Instructajul periodic”.
III.
Alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă şi a
echipamentelor de protecţie
Se efectuează pentru muncitori şi personalul tehnico-administrativ conform Normativelor SSM,
Codului Muncii şi Regulamentului de Ordine Interioară, aflate în vigoare şi reactualizate. În anul
2018, în cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani suma alocată pentru
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cheltuieli cu echipamentul de protecţie pentru salariaţi este de 42000 lei. Pentru echipamentul de
lucru necesar (salopete, bocanci, mănuşi, geacă fâş) Direcţia Servicii Pubice, Sport si Agrement a
alocat suma de 23000 lei.
IV.

Producerea accidentelor de muncă şi analizarea cauzelor producerii lor

În perioada 2018 nu s-au produs accidente de munca. Lucrătorii au respectat Normativele din
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, au primit echipament nou şi au fost instruiţi în folosirea
echipamentelor de lucru şi protecţie de către coordonatorii locurilor de muncă.
V.

Activitatea în domeniul medicinei muncii

Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement a avut în anul 2018 Contract de prestări servicii
medicale nr.8173/27.09.2018 – Partea I și Contract de prestări servicii medicale nr.9520/30.10.2018
– Partea II, având ca obiect efectuarea investigaţiilor şi consultaţiilor de medicina muncii la
comandă fermă a beneficiarului, cu unitatea medicală „SC ESTCLINIC SRL”, conform HG nr.
355/2007 pentru aprobarea metodologiei privind examenul medical la angajarea în muncă, control
medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii pe baza riscurilor declarate de angajator
pentru salariaţii din cadrul Direcţiei.
S-au întocmit dosare medicale pentru personalul aflat în funcţie, cât şi pentru personalul nou
angajat.
VI.

Folosirea documentelor informative în domeniul SSM, afişe şi pliante

Cabinetul de protecţia muncii de la Serviciul Intervenţii Edilitare este dotat cu afişe şi pliante cu
tematică din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Atelierele de prelucrări metalice şi cherestea
din răşinoase, vopsitorie pe lemn şi metal au primit afişe cu tematică precum şi Instrucţiuni Tehnice
de utilizare a utilajelor şi maşinilor staţionare şi portabile. Celelalte formaţii de lucru sunt dotate cu
echipament tehnic de lucru nou, având pliante tehnice şi instrucţiuni de utilizare de la firmele
furnizoare. Personalul calificat este pregătit pentru folosirea mijloacelor tehnice din dotare şi
respectă indicaţiile tehnice în procesul de muncă.
VII. Urmărirea modului în care se implică şi se respectă reglementările legale privind
securitatea în muncă
Executivul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, Compartimentul protecţia muncii, şefii
Compartimentelor funcţionale urmăresc şi monitorizează permanent modul în care se implică şi se
respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul DSPSA Botoşani.

COMPARTIMENT JURIDIC, SECRETARIAT
I. Activitatea Compartimentului Juridic – activități specifice funcției ocupate:
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În anul 2018 consilierii juridici, Chiriac Aurel și Alaci Roxana, au întreprins următoarele activităţi
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1. Reprezentarea intereselor direcţiei în instanţă:
Consilier juridic, Chiriac Aurel
a. Trei acţiunii finalizate:
i. O acţiune în stadiul procesual – apel –cerere în anulare somație de plată finalizată cu respingerea cererii ca nefondată și câștigarea procesului;
ii. O acțiune în stadiul procesual – contestație apel- acțiune în raspundere delictuală,
cerere de chemare în garanție – finalizată cu respingerea cererii ca nefondată și
câștigarea procesului;
iii. O acțiune în stadiul procesual – apel - acțiune în raspundere delictuală, cerere de
chemare în garanție – finalizată cu respingerea cererii ca nefondată și câștigarea
procesului.
b. Trei acțiunii în desfășurare:
i. O acțune în stadiul procesual – apel - răspundere delictuală, chemare în garanție;
ii. – O acțiune în stadiul procesual – fond – cerere de valoare redusă;
iii. – O acțiune în stadiul procesual – fond – acțiune în daune contractuale.
Consilier juridic, Alaci Roxana
a) Litigii de muncă, Contestație decizie de sancționare – două acțiuni în stadiul procesual fond;
b) Litigii de muncă, Contestație decizie de sancționare – două acțiuni în stadiul procesual apel.
2. Participarea la procedura de achiziţie publică:
a. Vizat de legalitate contractele de achiziţii publice;
b. Vizat de legalitate notele justificative ale achiziţiilor publice;
c. Participarea în calitate de membri la procedura de achiziție - "Carburanți"
d. Participarea în calitate de membru la procedura de achiziție - "Sevicii de pază"(consilier
juridic, Alaci Roxana);
e. Participarea în calitate de membru la procedura de achiziție publică pentru "Servicii de
tipărire și livrare vouchere de vacanță"(consilier juridic, Alaci Roxana).
3. Participarea, în calitate de membru, la licitația deschisă:
- pentru ocuparea unui spațiu comercial la patinoarul de la Sala Polivalentă (consilier juridic,
Chiriac Aurel);
- pentru ocuparea garajelor de la Stadionul Municipal Botoșani (consilier juridic, Alaci Roxana);
- pentru ocuparea spațiilor de la Stadionul Municipal Botoșani (consilier juridic, Alaci Roxana).
4. Întocmirea proiectelor de HCL pentru:
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i. Prelungirea contractelor de închiriere la Stadionul Municipal;
ii. Stabilirea noilor tarife la stadioanele Mecanex, Victoria și Municipal și Sala Polivalentă
din mun. Botoșani;
iii. Modificarea HCL 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoşani
(consilier juridic, Chiriac Aurel).
5. Întocmirea, analiza şi semnarea contractelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente
repartizate la: Sala polivalentă, Baze sportive, Agrement, Servicii intervenţii edilitare, Spații
Verzi, PRATS Cornișa;
6. Participarea la comisia de cercetare a abaterilor disciplinare în calitate de membri prin
finalizarea cercetăriilor în cazul faptelor de indisciplină;
7. Participarea la concursurile de promovare şi recrutate de personal;
8. Întocmirea şi vizarea deciziilor directorului;
9. Participarea la întocmirea fişelor de post și a graficelor de lucru a salariaţilor din PRATS
Cornișa (consilier juridic, Chiriac Aurel);
10. Participarea la întocmirea adreselor de răspuns la Serviciul Amenajări Spații Verzi (consilier
juridic, Alaci Roxana);
11. Întocmirea şi semnarea răspunsurilor la petiţii şi reclamaţii, precum şi a altor documente de
la alte instituţii sau persoane fizice şi juridice;
12. Participarea la două conferințe organizate de Municipiul Botoșani, respectiv: "Dezvoltare
Integrată a Sistemului Calității" și "Botoșani spune Nu corupției" (consilier juridic, Alaci
Roxana);
13. Întocmirea referatelor şi a rapoatelor de specialitate pentru hotărârile de consiliu local
iniţiate de direcţie în anul 2018 (consilier juridic, Chiriac Aurel);
14. Participarea din postura de Preşedinte al comisiei de implementare a Sistemului de Control
Intern Managerial la activităţile:
a. Parcurgerea tuturor paşilor pentru implementarea SCIM;
b. Participarea la sedinţele de consiliere pentru implementarea SCIM;
c. Raportarea periodică a stadiului de implementare a Sistemului de Control
Intern/Managerial (consilier juridic, Chiriac Aurel).
15. Vizat pentru Controlul Financiar Preventiv actele juridice aducătoare de venituri –
contractele de închiriere la Sala Polivalentă, stadioanele Victoria, Mecanex și Municipal și
zona de agrement din parcul Mihai Eminescu din mun. Botoșani (consilier juridic, Chiriac
Aurel).
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16. Transmiterea de informări privind apariția unor acte de interes în realizarea obiectului de
activitate;
17. Consiliere juridică a tuturor serviciilor, birourilor şi compartimentelor direcţiei;
18. Luarea măsurilor necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor până la faza de judecată
(adrese, somaţii, înştiinţări, etc);
19. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public în sensul reglementărilor legale privind
liberul acces la informaţiile de interes public.

II. Activitatea secretariatului:
1. A asigurat repartizarea informaţiilor dinspre management către toate departamentele
instituţiei, precum şi invers.
2. A asigurat transmiterea informaţiilor primite din afara instituţiei precum şi a celor către
exteriorul instituţiei peroanelor cărora li se adresează.
3. A primit, înregistrat şi repartizat documentele interne, sesizările, reclamaţiile.
4. A asigurat expedierea corespondenţei conform rezoluţiilor, inclusiv evidenţa ştampilelor.
5. A primit, înregistrat şi distribuit corespondenţa efectuată prin poşta specială.
6. A urmărit scrisorile cu termen, ţinând evidenţa într-un registru special.
7. A dactilografiat documentele primite de la conducere sau de la compartimentele funcţionale.
8. A primit, înregistrat şi rezolvat petiţiile şi expedierea răspunsurilor către petiţionari în
termenele legale, precum şi clasarea petiţiilor anonime sau cele în care nu sunt trecute datele
de identificare a petiţionarului, împreună cu Consilierul Juridic şi celelalte compartimente
din cadrul DSPSA.
9. A înaintat petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul
acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
10. A asigurat accesul la informaţiile de interes public în sensul reglementărilor legale privind
liberul acces la informaţiile de interes public.
11. A întocmit şi transmis situaţii şi pentru alte compartimente din cadrul Direcţiei, ori de câte
ori a fost necesar.

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV
În cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi principale pe parcursul anului
2018:
➢ s-a întocmit documentaţia necesară si au fost achizitionate prin procedura de licitatie
deschisa urmatoarele produse si servicii pentru: acordul-cadru „Carburant” valoarea
estimata este: intre 362.464 si 1.599.200 lei fara TVA cu contractele subsecvente aferente
si sase contracte subsecvente pentru acordul-cadru „Servicii de gestionare a câinilor fără
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➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢

stăpân de pe teritoriul Municipiului Botosani” in valoare totala de 1.923.827,73 lei fara
TVA;
expertiza tehnica A1, A3 la Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa”;
D.A.L.I. la Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa”.
s-a întocmit documentaţia necesară si au fost achizitionate prin procedura de negociere fara
publicare prealabila de licitatie deschisa „Servicii de dezvoltare ,,SIMEC – sistem integrat
de management economic” in valoare de 91.000 lei fara TVA;
s-au efectuat un numar de 795 achizitii directe online in valoare de 3.002.308,69 lei fara
TVA din care un numar de 755 achizitii directe online in valoare de 2.975.176,86 lei fara
TVA cu ajutorul catalogului electronic din Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice
(SEAP) si 40 achizitii directe offline in valoare de 27.131,83 lei fara TVA;
au fost incarcate pe pagina web a D.S.P.S.A. www.polivalenta.ro un numar de 4 de anunturi
de publicitate cu anunturile de atribuire aferente;
au fost uploadate pe site-ul „www.polivalenta.ro” pentru fiecare din anunturile de publicitate
sau din invitatiile de participare urmatoarele documente: declaraţii, caiete de sarcini, fişe
tehnice, specificaîții tehnice, formulare, solicitări de clarificări şi clarificări, modificări
aduse caietelor de sarcini, anunţurile de atribuire, etc;
au fost intocmite peste 13 contracte de furnizare, 37 de contracte de servicii si un contract de
lucrari.

Contractele de servicii încheiate în 2018 prin achiziţie directa sunt in principal:
- Servicii de mentenanta la instalatiile de limitare si stingere incendii;
- Servicii de intretinere si reparare echipamente informatice si linii de
comunicatii;
- Servicii de intretinere si reparare sisteme de alarma de incendiu;
- Servicii de intretinere a terenurilor de sport;
- Materiale de intretinere a terenurilor pentru stadioanele Municipal, Victoria si
Mecanex;
- Servicii de mentenanta pentru soft de contabilitte si salarizare;
- DALI la sala polivalenta;
- Reparatii si intretinere a caselor de marcat fiscale;
- Expertiza tehnica si audit energetic sala polivalenta;
- Servicii de internet, telefonie, CATV;
- Servicii de mentenanţă agregat racire apa chiller model York;
- Servicii de mentenanţă la instalaţiile de semaforizare;
- Servicii de paza la sediul D.S.P.S.A.;
- Servicii de reparare si intretinere a incalzirii centrale;
- Servicii de întreţinere şi reparare sisteme antiefractie;
- Servicii de întreţinere şi reparare echipamente video si control acces;
- Servicii de mentenanţă pentru agregatul de racire la instalaţia de la patinoar;
- Intretinere si reparatii fantani arteziene;
- Servicii pentru vidanjare fose septice;
- Servicii de exploatare masa lemnoasa de pe raza municipiului Botosani;
- Inchiriere macara si nacela cu operator;
- Servicii de medicina muncii;
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- Cursuri de specializare;
- Servicii de introducere a sistemului de plata prin POS;
- Servicii de aprovizionare cu apa si
contractul de lucrari Semnalistica exterioara pentru PRATS Cornisa.
În cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi principale pe parcursul anului
2017:
➢ s-a întocmit documentaţia necesară si au fost achizitionate prin procedura de licitatie
deschisa urmatoarele produse si servicii pentru: acordul-cadru pentru „Carburant” (in
desfasurare) valoarea estimata este: intre 362.464 si 1.599.200 lei fara TVA si acordulcadru pentru „Servicii de gestionare a câinilor fără stăpân de pe teritoriul Municipiului
Botosani” in valoare de 1.923.827,73 lei fara TVA la care s-a incheiat si primul contract
subsecvent;
➢ s-a întocmit documentaţia necesară si au fost achizitionate prin procedura de negociere fara
publicare prealabila de licitatie deschisa „Servicii de dezvoltare ,,SIMEC – sistem integrat
de management economic” in valoare de 91.000 lei fara TVA;
➢ s-au efectuat un numar de 629 achizitii directe online in valoare de 1.689.484,97 lei fara
TVA din care un numar de 612 achizitii directe online in valoare de 1.674.481,43 lei fara
TVA cu ajutorul catalogului electronic din Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice
(SEAP) si 17 achizitii directe offline in valoare de 15.003,54 lei fara TVA;
➢ au fost publicate in monitorul oficial 26 de anunturi concurs in valoare de 2.769,14 lei fara
TVA;
➢ au fost incarcate pe pagina web a D.S.P.S.A. www.polivalenta.ro un numar de 57 de
anunturi de publicitate sau de invitatii de participare si de anunturi de atribuire;
➢ au fost uploadate pe site-ul „www.polivalenta.ro” pentru fiecare din anunturile de publicitate
sau din invitatiile de participare urmatoarele documente: declaraţii, caiete de sarcini, fişe
tehnice, formulare, solicitări de clarificări şi clarificări, modificări aduse caietelor de sarcini,
anunţurile de atribuire, etc.
Contractele de servicii încheiate în 2017 prin achiziţie directa sunt in principal:
- Servicii de mentenanta la instalatiile de limitare si stingere incendii;
- Servicii de intretinere si reparare echipamente informatice si linii de
comunicatii;
- Servicii de intretinere si reparare sisteme de alarma de incendiu;
- Servicii de intretinere a terenurilor de sport;
- Materiale de intretinere a terenurilor pentru stadioanele Municipal, Victoria si
Mecanex;
- Servicii de mentenanta pentru soft de contabilitte si salarizare;
- Inscriere in cartea funciara sala polivalenta;
- Inscriere in cartea funciara sediu SIE;
- DALI la sala polivalenta;
- Reparatii si intretinere a caselor de marcat fiscale;
- Expertiza tehnica si audit energetic sala polivalenta;
- Servicii de internet, telefonie, CATV;
- Servicii de mentenanţă agregat racire apa chiller model York;
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-

Servicii de mentenanţă la instalaţiile de semaforizare;
Servicii de paza la sediul D.S.P.S.A.;
Servicii de reparare si intretinere a incalzirii centrale;
Servicii de întreţinere şi reparare sisteme antiefractie;
Servicii de întreţinere şi reparare echipamente video si control acces;
Servicii de mentenanţă pentru agregatul de racire la instalaţia de la patinoar;
Intretinere si reparatii fantani arteziene;
Servicii pentru vidanjare fose septice;
Servicii pentru caini fara stapan;
Servicii de exploatare masa lemnoasa de pe raza municipiului Botosani;
Inchiriere macara si nacela cu operator;
Servicii de medicina muncii;
Cursuri de specializare (de prim ajutor, salvamari, achizitii publice);
Servicii de introducere a sistemului de plata prin POS;
Recompartimentare sediu DSPSA intocmire documentatie tehnica.

COMPARTIMENT INVESTIȚII
In perioada septembrie 2018 – decembrie 2018, in cadrul compartimentului de investitii s-au
desfasurat activitati de realizare a programului de investitii aprobate prin bugetul local si anume:
➢
S-a intocmit documentatia tehnica in vederea achizitionarii serviciilor de proiectarea
pentru: “Reabilitare Sala Polivalenta (expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DE)
etapa II DALI”;
➢
S-a intocmit documentatia tehnica in vederea achizitionarii serviciilor pentru:
interventie constatare defectiune la sistemul de ventilatie tip Hoval al Salii Polivalente
Botosani;
➢
S-a intocmit documentatia tehnica in vederea achizitionarii serviciilor de proiectarea
pentru: “Expertiza tehnica privind rezistenta si stabilitatea (A1+A3), expertiza tehnica
privind siguranta la foc pentru Reabilitare Tribuna B a Stadionului Municipal”;
➢
S-a intocmit documentatia tehnica in vederea achizitionarii serviciilor de dirigintare
de santier pentru perioada de executie a lucrarilor la obiectivul: “Refacere, reconstruire
imobil punct veterinar, spatiu pentru activitate veterinara”;
➢
Intocmirea referatelor de initiere precum si a caietelor de sarcini necesare organizarii
procedurilor de achizitie publica.
➢
Chiar daca, in conformitate cu prevederile legale, au fost contractate servicii de
dirigentie de santier pentru lucrarile executate personalul din cadrul Compartimentului de
Investitii urmareste indeaproape, prin vizite regulate pe fiecare obiectiv in parte, in vederea
asigurarii calitatii celei mai bune pentru lucrarile efectuate.
➢
Rezolvarea, in limita competentelor, a solicitarilor sosite prin corespondenta scrisa
sau electronic. Documentele, acoperind o gama larga de subiecte: referate, procese verbale
de receptie, ordine de incepere/sistare, cereri de eliberare de certificate de urbanism si
autorizatii de construire, cereri pentru eliberare de avize de la furnizorii de utilitati,
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corespondenta cu petenti si alte institutii publice care concura la indeplinirea actului
administrativ.
➢
Asigurarea secretariatului si a documentatiilor pentru receptia la terminarea
lucrarilor: “Montare sistem automat de functionare centrala termica cu doua cazane apa
calda in cascada si compensare climatica 4 circuite si ACM”
➢
Asigurarea secretariatului si a documentatiilor pentru receptia finala a lucrarilor de
“Modernizare Stadion Municipal”
➢
intocmirea documentatiilor si a demersurilor pentru obtinerea certificatului de
urbanism pentru reabilitare Tribuna B a Stadionului Municipal
➢
Intocmirea documentatiilor si a demersurilor pentru obtinerea autorizatiei de
construire pentru Refacere, reconstruire imobil punct veterinar, spatiu pentru activitate
veterinara
➢
Au fost efectuate deplasari pe teren pentru verificari si in legatura cu lucrarile
specifice obiectului de activitate al Serviciului Investitii;
➢
A fost urmarit modul de respectare a prevederilor contractuale din contractele
aferente serviciului de investitii;
➢
Au fost verificate situatiile de lucrari si facturile corespunzatoare acestora in vederea
efectuarii platilor;
➢
Efectuarea deplasarilor in interesul serviciului la institutiile cu care colaboreaza;
➢
indeplineste orice alte atributii date de catre Seful ierarhic direct, care, prin natura lor,
sunt de competenta sau se incadreaza in obiectul si atributiile serviciului;
➢
Stabileste pentru bunul mers al activitatii si alte sarcini tehnico-profesionale in
raport cu dirigintii;
➢
Pe perioada de garantie a lucrarilor, se urmareste comportarea in timp a acestora si
consemnarea/verificarea executantului pentru rezolvarea eventualelor neconformitati.

SERVICIUL BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT
1.COMPARTIMENT ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
In anul 2018, în cadrul Compartimentului Baze Sportive s-au realizat următoarele activități dupa
specificul lor:
- închirierea de spații cu destinație alimentație publica, prestări servicii, activități de producție si
închirierea spațiilor cu destinație garaje auto;
- închirierea spațiului Asociației Fotbal Club cu destinație birouri;
- darea în folosință a terenurilor de fotbal cu scopul de antrenament la Asociația Fotbal Club, pentru
terenurile Victoria și Mecanex iar la Municipal pentru meciurile din campionat și cupă, în număr de
22 meciuri din Liga I și 2 în Cupa României ;
- darea în folosință a pistei de alergare pentru antrenament și concursuri specifice;
- darea în folosință a pistei de alergare cu titlu gratuit, pentru persoane fizice si institutii publice;
- întreținerea bazelor sportive, respectiv teren Municipal, Mecanex și Victoria prin lucrări specifice
(tuns gazon, udarea terenului, aerarea gazonului, însămânțare, fertilizarea lunară a gazonului și
refacerea acestuia dupa antrenamente).
- urmărirea modului de realizare a mentenanței gazonului de către s.c. Gama Verde s.r.l.
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- stadionul a fost închiriat pentru desfășurarea a două meciuri de fotbal feminin, respectiv pe 12
iunie România – Belgia și pe 31 august România – Portugalia;
- s-au efectuat recepțiile finale la investițiile Modernizare Stadion și Instalație de stingere a
incendiilor – Rețea exterioară apă potabilă și rezervă apă.
- avand in vedere ca Liga 1 la fotbal se desfasoara si in sezonul rece, s-a achizitionat o folie de
protectie utilizata atunci cand sunt prognozate ninsori , asigurandu – se conditiile necesare
desfasurarii meciurilor in conditii normale.
-a fost inbunatatita structura de publicitate , confectionandu- se un numar de 4 mesh-uri cu
inscrisurile DSPSA si Consiliul Local.
Veniturile generate de stadion au fost in cuantum de 159.991,37 lei.
Compartimentul Agrement își desfășoară activitatea în Zona de agrement din parcul
M.Eminescu și la patinoarul amplasat pe esplanada Sălii Polivalente „Elisabeta Lipă”.
În primăvara anului 2018 s-au efectuat reparații curente la bazinului lacului și s-a vopsit
mantinela.
S-au repus in functiune fantana arteziana din lac si cascada din zona acestuia, in acest sens fiind
achizitionate pompe pentru asigurarea fluxului de apa.
S-au efectuat reparatii, pregatire si punere in functiune a dotarilor din parcul de agrement (
barci,trenulet ).
La inceputul lunii noiembrie s-au inceput lucrarile de pregatire a patinoarului de pe esplanada
salii polivalente, definitivate in data de 24 noiembrie, data la care a fost pus in functiune obiectivul.
Pentru asigurarea cerintelor clientilor patinoarului a fost inchiriat un spatiu de 5mp prin licitatie
cu destinatia alimentatie publica.
În zona de agrement din parcul M.Eminescu (teren joacă + bărci și hidrobiciclete) s-au realizat
încasări în sumă de 303.870,57 lei, iar la patinoar au fost de 198.282,41 lei (01.01.2018 –
18.02.2018 și 24.11.2018 – 31.12.2018).
Compartimentul Sală Polivalentă îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Botoşani
conform Hotărârii şi aprobării Consiliului Local Botoşani.
Sala Polivalentă dispune de terenuri de joc pentru practicarea unor sporturi cum ar fi:
handbal, fotbal, volei, baschet, tenis de masă şi câmp, biliard, badminton, arte marţiale, etc., având
în dotare 10 mese de tenis, 4 mese de biliard, aparate şi aparatură pentru sălile de fitness (bărbaţi şi
femei), saună, vestiare, duşuri, grupuri sanitare, magazii, sală de conferinţe, etc., cu o capacitate de
vizionare a jocurilor în sală de 1635 locuri.
În această perioadă s-au desfăşurat diferite competiţii, concursuri, campionate, antrenamente,
spectacole, încheindu-se un număr de 30 contracte.
La Sala Polivalente „Elisabeta Lipă” s-au realizat în cursul anului 2018 următoarele încasări:
- Teren joc
- 138.033,30 lei;
- tenis + biliard
- 43.982,65 lei;
- sala de forță(fitness) - 15.226,85 lei.
La începutul anului 2018, a fost achiziționat și montat la Sala Polivalentă un grup
electrogenerator care acoperă întreg necesarul de energie electrică în cazul penelor de curent, fiind
asigurate condiții normale de funcționare indiferent de situație.
Sala cardio – fitnnes a fost dotată cu o serie de aparate noi, după cum urmează:
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- simulator canotaj
- benzi de alergare profesionale
- ergometre profesionale
- mingi bossu
La finalul anului s-au demarat lucrările de reparații a instalației de climatizare tip HOVAL.
La data prezentului material, 8 unități funcționează în parametri iar la patru unități lucrările vor fi
finalizate în cel mai scurt timp.
În perioada de vară au fost efectuate lucrări de reparație parțială a hidroizolației acoperișului
sălii, fiind eliminate infiltrațiile.
Bazinul care asigură rezerva de apă, cu o capacitate de 300 mc., a fost curățat și s-a aplicat
rășină hidroizolantă, ceea ce permite practic dublarea duratei de viață.
In luna august s-au efectuat lucrari de modernizare cu personalul propriu, a sistemului de
iluminat din sala polivalenta, fiind utilizate corpuri led, reducandu-se consumul de energie si
implicit a cheltuielilor de functionare.
In vederea pregatirii pentru sezonul rece, s-au efectuat lucrari de reparatii la usi si ferestre.
In vara acestui an , cu personalul propriu, s-au efectuat lucrari de identificare si reparatii la
sistemul exterior de hidranti.
Centrala termică ce deservește obiectivul a fost automatizată, ceea ce permite programarea
funcționării în paramteri optimi cu consum minim.
La jumătatea anului 2018 serviciul a fost dotat cu două ATV Linhai, utilizate pentru
deplasarea la punctele de lucru și diverse lucrări specifice, cum ar fi deszăpezirea pe timp de iarnă.
Datorita modificarii legislatiei, a fost necesara inlocuirea celor doua case de marcat din
dotarea serviciului.
În octombrie 2018 s-a emis Avizul Insepctoratului pentru Situații de Urgență de înființare a
Serviciului privat propriu al D.S.P.S.A – Sala Polivalentă, conform lrgislației privind prevenirea și
stingerea incendiilor. Precizăm că, pe lângă dotările existente, pentru funcționarea serviciului s-au
mai achiziționat următoarele:
- 7 aparate de respirat cu aer ( mască, regulator, tub aer comprimat);
- 7 echipamente de pompier hidrofobe, ignifuge, antistatice care permit intervenția în focar;
- 7 echipamente de pompier hidrofobe, pentru intervenție în perimetrul afectat de incendiu;
Conform atributiunilor serviciului, pe parcursul anului a fost gestionata activitatea
persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii 416/2001 si a persoanelor care au efectuat munca
in folosul comunitatii.
Desi pe parcursul anului au fost identificate deficiente a starii fizice la esplanada si fatadele
salii, nu s-a reusit decat efectuarea unor reparatii minore,aceasta situatie fiind pe lista de prioritati
pe anul 2019.
Nu s-a reusit in anul 2018 sa diversificam clientii salii polivalente, desi gradul de ocupare
este bun, predomina covarsitor fotbalul, lipsind cu desavarsire alte sporturi precum :
volei,baschet,tenis camp. Acest aspect creeaza o vulnerabilitate in sezonul cald, cand fotbalul se
desfasoara in aer liber.
Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani are ca obiect de activitate
administrarea si gestionarea Compartimentul Bazelor Sportive apartinand domeniului public al
Municipiului Botosani constituit din constructii si terenuri dupa cum urmeaza: Stadionul
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Municipal ,Stadion Victoria si Stadion Mecanex. Principala activitate desfasurata de
Compartimentul Baze Sportive o reprezinta efectuarea intretinerii lor prin personalul de
deservire intr-un numar de 6 persoane, derularea serviciilor sportive, verificarea contractelor de
inchiriere si prestari servicii specifice, urmarirea destinatiilor serviciilor, urmarirea incasarii
contractelor si a serviciilor.

SERVICIUL INTERVENȚII EDILITARE
COMPARTIMENT PRESTĂRI SERVICII EDILITARE
Compartimentul Prestări servicii edilitare a efectuat următoarele activități în cursul anului 2018:
- s-au transportat lemne de foc la persoanele ce au primit ajutoare de la Asistenţa Socială;
- s-au înlocuit drapelele uzate tricolore si U.E arborate pe drumurile publice.
- s-au reparat și înlocuit scaune si mese de șah din parcuri
- s-au executat lucrări de reparatii si intretinere la foisoare
- s-au montat balustrada podet peste lac si pergole în Parcul M.Eminescu.
- s-au montat 3708 ml gard protecţie spaţii verzi în asociaţii de proprietari si scuar-uri din
zonele mediane;
- s-au montat 334 ml gard de imprejmuire si protecţie pentru spaţii destinate: terenuri joaca,
spatii destinate cainilor de companie .
- s-au montat 90 bănci model nou pe Pietonal Unirii si 120 banci si 150 cosuri in zona de
agrement Cornisa;
- s-au reparat şi s-au montat în alte locații banci (banci relocate) astfel : 40buc montate in
Parc Sucevei, 30buc montate in Parc Curcubeului, 19buc montate in zona pietonala
Bulevard conform adrese transmise de catre Primărie.
- s-au montat porțile de fotbal din Parcul Tineretului.
- s-au montat 34 coșuri model nou și 27 model vechi.
- s-au executat reparatii ample la balustrazile din inox care intra in componenta refugiilor
pentru tranvaie;
- s-au executat reparatii la puntea de trecere peste paraul Luizoaia respectiv traversarea peste
paraul din Str. Cornului;
- s-au executat reparatii ample la elementele din componenta zonei pietonale a podului din
Str.Savenilor.
- s-au reparat, montat, vopsit in intregine, legat la reteaua electrica cele 10 casute din lemn
din dotarea DSPSA si puse la dispozitia Primariei pentru organizarea de targuri tematice si
alte evenimente publice.
- s-au confectionat 10 casute din lemn cu suporti pentru initiativa ,,Cuibul de carti”
- reparat mobier urban (gratare, banci, schimbat samota distrusa etc ) in cadru zonei destinate
pentru picnic versant Cornisa;
- s-a confectionat o poarta metalica dubla pentru accesul in cadrul Cimitirului Militar;
- s-au decopertat respectiv reparat/retencuit jardinierele amplasate in zona Casa Casatoriilor;
- s-au confectionat balustrazi metalice pentru accesul in casa scarii –Str. Al.Unirii si
Str.Marchian
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-

s-au reparat terenurile de sport din Parcul Sucevei, Parcul Mihai Eminescu, Parcul
Tineretului, Cartier ANL Bucovina.
s-au executat blindari la bransamente executate ilegale, s-au dezafectat construcţiile
neautorizate – conform Dispoziţiilor Primarului.
s-a acţionat cu caracter permanent pentru întreţinerea şi buna funcţionare a celor 9 fântâni
arteziene.
s-a acţionat cu caracter permanent pentru întreţinerea şi buna funcţionare a celor 11
intersecții și a instalaţiilor de semaforizare aferente.
s-au confecționat șipci bănci și s-a acţionat permanent pentru executarea reparaţiilor și
înlocuirea celor distruse la băncile şi coşurile de gunoi din municipiul Botoşani
s-au dezapezit parcarile sediilor institutiilor subordonate Primariei,Casa Cartii,Impozite si
Taxe locale,P.Transilvaniei,Pergole si Foisoare Parcuri ,terenuri de joaca ,sedii
proprii,Stadioanele administrate de Directie,Patinoarul Salii Polivalente etc.

S-a intervenit cu material şi forţă de muncă pentru buna organizare a următoarelor manifestări
organizate de Primărie sau în parteneriat cu Primăria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16-18 Mart
Târgul Mărțișorului Botoșani 2018
20-23 April
Zilele orasului Botosani
20-23 April
Targul mesterilor populari
1-3 Iunie
Romania in sarbatoare
26 Iunie
Ziua drapelului national
1 Iulie
Skirt Bike Botosani
15 Iulie
Ridica-te si umbla
29 Iulie
Ziua imnului national al romaniaei
4-5 August
Festivalul ,,Cantecul ,jocul si portul popular”
10. 16-19August
Concerte filarmonica Botosani
11. 8-9 Sept
Concerte Filarminica Botosani
12. 6-9 Sept
Festivalul “ SeptemberFest 2018 Botoşani”
13. 15-16 Dec

14. 19-23Dec
15. 30-31Dec
16. 31 Dec

Festivalul de datini si obiceiuri de iarna “Din strabuni, din oameni
buni…. ”2018

Festivalul racilor si a fructelor de mare
Targul de Craciun
Spectacol de revelion

Lucrări executate de Compartimentul Semnalizare rutieră:
- s-a acţionat cu caracter permanent pentru verificarea, întreţinerea si inlocuirea indicatoarelor
rutiere;
- s-a acţionat de câte ori a fost cazul pentru întreţinerea semafoarelor pentru dirijarea
circulaţiei din intersecţii;
- amenajat sens giratorii intersectii.
- montat opritoare de sens.
- reparatii balustrade statii de tramvai avariate.
- montat panouri si stalpi semnalizare parcari cu plata
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-

s-au confectionat panouri metalice pentru ocolirea/avertizarea pericolelor de pe carosabil
s-a actionat la remedierea urgenta a urmarilor accidentelor rutiere produse pe raza
Municipiului Botosani (distrugeri de stalpi sustinere indic. rutiere, ind. rutiere, mobilier
urban, etc.)

SERVICIUL PRNTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI
Activitatea de gestionare a câinilor comunitari de pe raza Municipiului Botoşani se desfăşoară
prin Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor comunitari din cadrul Serviciului Intervenţii
edilitare având în administrare un padoc destinat adăpostirii câinilor. Acest obiectiv are locaţia în
str. I.C.Brătianu, f.n. şi a funcţionează conform contractului „Servicii de gestionare a câinilor fără
stăpân de pe teritoriul Municipiului Botoşani” încheiat cu asocierea SC TRIOCONSTRUCT
SRL- S.C. Helmi-Vet SRL.
De la începutul anului și până în prezent s-au administrat zilnic hrană, apă şi asistenţă
sanitar-veterinară tuturor câinilor aflaţi în padoc.
În urma adreselor primite din partea cetăţenilor și a activității proprii s-au capturat un
număr de 743 câini de către firma de ecarisaj.
Toate sesizarile primite au fost solutionate.
Tot în această perioadă 616 câini au fost adoptaţi, 0 revendicați şi morţi din diferite cauze 133. Nu
s-a eutanasiat administrativ nici un câine.
S-au întocmit fişe individuale pentru fiecare câine capturat.
S-a întocmit şi transmis trimestrial „Situaţia câinilor comunitari din padoc” către Direcția Sanitar
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor şi Prefectura Botoşani.
În această perioadă am colaborat bine cu asociaţiile de protecţie a animalelor.
De asemenea, am promovat din surse proprii, adopţia câinilor din padoc.
Am continuat colaborarea cu Asociaţiile PFOTCHENHOFFNUNG și PFOTENHILFE-OHNEGRENZEN E.V din Germania, de la care am primit hrană uscată granulată, cu titlu gratuit, pentru
hrana tuturor cainilor din padoc pe parcursul intregului an.

BIROUL ADMINISTRARE TERENURI JOACĂ
În decursul anului 2018, în urma adreselor transmise de Direcţia Edilitare a Municipiului Botoşani,
a sesizărilor primite şi a reviziilor efectuate, s-au executat următoarele lucrări la echipamentele de
joacă existente în cele 41 terenuri din cadrul Asociațiilor de proprietari , a celor din terenul de joacă
din Zona de recreere situată în str.Vârnav si a spatiilor destinate animalelor de companie :
- repararea şi înlocuirea scăunelelor si lanturilor distruse ale leagănelor;
- repararea si inlocuirea sistemelor de prindere si siguranta a leaganelor;
- repararea şi înlocuirea platformelor deteriorate ale toboganelor;
- repararera arcurilor la echipamentele „Figurine pe arc”;
- repararea şi înlocuirea treptelor defecte ale toboganelor;
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-

acoperirea cu strat protector( vopsea email pe baza de apa) a elementelor de lemn ce
alcatuiesc echipamentele de joaca (leagane, tobogane, balansoare, complexe de joaca ) si a
mobilierului urban.
- repararea şi reamenajarea gropilor de nisip;
- completarea cu sort 0÷4 mm şi 8÷16 mm;
- montarea de panouri de informare privind orarul de funcţionare şi regimul de utilizare a
locurilor de joacă;
- repararea şi înlocuirea gardului de împrejmuire a spaţiilor de joacă;
- montarea de „Complexe de joacă” şi preşuri de protecţie;
- repararea mobilierului urban existent în spaţiile de joacă;
- extinderea suprafeţei spaţiului de joacă;
- montarea şi demontarea echipamentelor de joacă pentru relocare;
- scoaterea din funcţiune a echipamentelor de joacă ce reprezentau pericol de accidentare;
În urma verificărilor periodice a echipamentelor de joacă, acestea au fost reparate, întreţinute ,
curăţate sau inlocuite.
In anul 2018 s-au amenajat noi terenuri de joaca , terenuri situate in parcul Sucevei si in parcul
Tineretului si spatii destinate animalelor de companie (parc Curcubeu si parc Tineretului). Pe aceste
noi terenuri de joaca s-au montat echipamente noi (leagane normale si baby, figurine arc, balansoare
structura lemn, balansoare cu arc, tobogane si amenajare de nisipare).
In urma cerintelor de noi echipamente, in terenurile de joaca existente s-au montat prin extinderea
spatiului de joaca noi echipamente deficitare. Asfel in parcul Cucubeu s-a extins spatiul de joaca (
120 mp) si s-a montat : 1 leagan baby ; 2 figurine arc si un balansoar cu cadru de lemn cu 4 scaune.
Spatiul de joaca din Zona de Recreere (str. Varnav) deasemeni a fost extins prin montatrea de noi
obiecte de joaca cerute de catre copii (2 leagane normale, 2 balansoare cu cadru de lemn si 2
balansoare cu arc ).
Din totalul de 41 de terenuri de joacă existente, pe 32 terenuri s-a intervenit pentru a se repara
echipamentele de joacă, mobilierul urban, gardul împrejmuitor şi completarea cu sort.
Aceste locuri de joacă sunt amplasate în următoarele zone ale municipiului (Asociaţii de
proprietari):
- A.P. nr.1, Aleea Unirii nr.12;
- A.P. nr.4, str.Ștefan Luchian nr.4;
- A.P. nr.7, Aleea Primăverii nr.2;
- A.P. nr.8, str.Şt.Luchian, în spatele Şcolii nr.4;
- A.P. nr.11, str.Col.Tomoroveanu
- A.P. nr.12, Str. Sucevei nr.7;
- A.P. nr.15 , PT Teilor nr.1;
- A.P. nr.18, Aleea Parcului nr.10;
- A.P. nr.21, Aleea Arcului nr.4;
- A.P. nr.23, Aleea Scurtă nr.1;
- A.P. nr.23, Aleea Scurtă nr.2;
- A.P. nr.26 Aleea Cinema
- A.P. nr.27, Aleea Curcubeului, spate Școala nr.16;
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-

A.P. nr.29, Aleea T.Callimachi nr.9;
A.P. nr. 30,Aleea T. Crudu nr.7;
A.P. nr.31, Scuar P-ta Viilor;
A.P. nr.33, Aleea C. Ganea nr. 6;
A.P. nr.35, Aleea Zorilor 12
A.P. nr.40, str.Pacea nr.59;
A.P. nr.43, str.Împ.Traian nr.28;
A.P. nr.47, Calea Naţională nr.35;
A.P. nr.47, Calea Națională nr.12 (Mecanex);
A.P. nr.47,Str.A. Adamiu;
A.P. nr.49,Str. Bucovina nr.16;
A.P. nr.52,Cal.Nat.nr.57
A.P. nr.57,Str.Viilor 5;
A.P. nr.59, Calea Nationala nr.8;
A.R. nr.72, Str. Gh,Filipescu
A.N.L. Bucovina ;
A.N.L. Cismea
Echipamentele de joaca din Parcul M. Eminescu;
Teren joacă Parc Curcubeului.

În terenul de joacă din Zona de recreere din str.Vârnav, s-au inlocuit corpurile de iluminat (LED )
pentru a creea un mediu ce prezinta siguranta si s-au montat incalzitoare in spatiile grupurilor
sanitare pentru a avea o temperatura optima .
S-au reparat/înlocuit suprafețele meselor de tenis și gardul împrejmuitor la cele 4 terenuri de
baschet – tenis de masă situate în Parcul Mihai Eminescu, Parcul Tineretului, Parcul Sucevei și
ANL Bucovina.
S-au verifcat toate echipamentele de fitness amplasate in anumite zone ale orasului (Parc
Curcubeului; Scuar P-ta Viilor; ANL Bucovina; G. Enescu - teren joaca; Zona Recreere; Parc
Sucevei; Parc Tineretului; Parc Filatelie; Parc APM )
Angajaţii Biroului administrare terenuri joacă au mai efectuat lucrări de îndepărtare a zăpezii,
frunzelor şi resturilor menajere de pe suprafaţa terenurilor de joacă şi a spaţiului de joacă din „Zona
de receere” din Parcul Mihai Eminescu.
Avand in vedere modernizarea unor terenuri de joaca in anul 2019, s-a inceput dezafectarea acelor
terenuri prin indepartarea obiectelor de joaca cu uzura avansata ce nu mai prezinta siguranta in
exploatare.

SERVICIUL AMENAJĂRI SPAȚII VERZI
În anul 2018, Serviciul Amenajări Spații Verzi a întreținut în totalitate spațiile verzi din
Municipiul Botoșani.
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In urma adreselor primite de la Direcţia Edilitare, echipa de la spatii verzi a efectuat urmatoarele
lucrari:
➢ Taieri de arbori in asociatii si pe aliniamente
➢ Toaletarea arborilor in asociatii si pe aliniamente
➢ Incarcat si transportat creanga la rampa
➢ Cosit spatii verzi
➢ Maturat alei si borduri dupa motocositori
➢ Incarcat si transportat iarba si gazonul cosit
➢ Varuit arbori de pe aliniamente si parcuri
➢ Tuns gard viu
➢ Udat pomi plantati 2012- 2017.
➢ Reinsamantari cu gazon
➢ Pregatit terenul si insamantari cu gazon
➢ Fertilizat gazon
➢ Fertilizat arbori
➢ Tratamente fitosanitare aplicate arborilor
➢ Tuns gazon – C. Nationala median + spatii adiacente
➢ Scos cioate
➢ Taiat lastari salcam: Parc M. Eminescu, Bld M. Eminescu, str. I.C. Bratianu, str.
T. Vladimirescu, str. Bucovina, str. D. Voda.
➢ Udat gazon, flori anuale si arbusti
➢ Cu cisterna – C. Nationala-median, spatiile adiacente, pastile intersectii,
sensurile giratorii amenajate cu flori
➢ Greblat parcuri de frunze si resturi vegetale
➢ Incarcat frunzele
➢ Plivirea buruienilor si intretinerea rondurilor cu flori de pe C. Nationala median
si spatiile adiacente, pastile intersectii, sensuri giratorii si parcuri.
➢ Executat cuvete si mobilizat solul la puietii de arbori.
➢ Tutorat si legat puieti arbori.
➢ Deszapezit Stadion Municipal, Mecanex si Victoria.
➢ Ingropat trandafiri si crizanteme
➢ Taierea ramurilor uscate de la arborii de pe aliniamente stradale si parcuri.
➢ Curatat rigole
In anul 2018 Serviciul Amenajarii Spatii Verzi a taiat definitiv un numar de 307 arbori din
care 258 arbori de pe domeniul public al Mun. Botosani, avizati de catre Comisia de avizari a
taierilor de arbori de pe domeniul public si privat al Mun. Botosani prin Dispozitia Primarului nr.
485/23.03.2017 si marcati de catre Ocolul Silvic Botosani prin Procesele Verbale de Marcare a
arborilor avizati pentru taiere nr. 26696/15.11.2017, nr. 26611/14.11.2017, nr. 11167/20.04.2018
si nr.20691/07.08.2018, iar in urma conditiilor meteo nefavorabile sau in cazul arborilor cu o stare
fito-sanitara extrem de precara au fost doborati/ taiati definitiv cu sprijinul I.S.U Botosani un numar
de 49 arbori.
Pe parcursul anului 2018 angajatii S.A.S.V au efectuat operatii de toaletare arbori cu nacela in
perimetrul a 42 de Asociatii de proprietari conform Notelor de comanda emise de Directia
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Edilitare, creanga rezultata din toaletari/ taieri de arbori a fost incarcata in mijloacele de transport si
transportata la rampa.
S-a efectuat toaletarea ornamentala a arbustilor pe median Calea Nationala de 2 ori pe an, iar in
semetrul al 4-lea s-au efectuat taieri de formare coronament al salcamilor globulari de pe Calea
Nationala.
➢ Mentionat alte lucrari executate la arbori si puieti:
- executat cuvete udare la puietii plantati 2012-2017: B-dul M. Eminescu Bucovina, Împ. Traian, bdul G. Enescu, Calea Nationala, Parc Primarie, Junior, Curcubeului, APM, etc;
- varuit arbori de pe aliniamente stradale.
- tăiat lăstari pe trunchiuri puieți si arbori
- aplicat tratamente fitosanitare.
- stropire impotriva daunatorilor.
De asemenea in anul 2018 S.A.S.V a infiintat o perdea forestiera de protectie din 500 fire salcam
forestier pe versatul de la Cimitirul Pacea – zona Poligon A.C.R.
Cosirea spatiilor verzi a fost lucrare ce s-a efectuat pe toate spatiile verzi. In urma cositorilor
muncitorii au maturat de pe borduri resturile vegetale, au greblat si au incarcat iarba in mijloace de
transport.
Echipa de la spatii verzi a cosit in 2018 de 4-8 ori urmatoarele locatii:
- Calea Naţională
- Parc Curcubeului
- Parc Junior
- Parc APM
- Parc Filatelie
- Parc M.Eminescu
- Parc Sucevei
- Parc Tineretului
- Parc M. Eminescu
- Pietonal Transilvaniei
- ANL Bucovina
- ANL Cişmea
- Zona picnic Cornişa
- Str. Aprodul Purice
- Str.Stefan cel Mare
- Ocolitor Pacea
- Str.Petru Rares
- Str.Savenilor - tronson Elefterescu/iesire oras
- Asociatia 15 - Platforma gunoi + teren joaca
- Casa Cartii
- Spatii verzi Stadion Municipal, Victoria, Mecanex
- Spatii verzi Sala Polivalenta
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- Spatii verzi Zona de Recreere Parc M. Eminescu
- cosit suprafata depozit inchis I.C. Bratianu FN.
- Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv „CORNISA”
si alte aliniamente stradale cu spatii verzi.
Cosirea spațiilor verzi s-a efectuat în 2018 de la 4-8 ori pe toate suprafețele gazonate/înierbate,
respectiv 1.708.063 mp.
➢ Mentionat alte lucrari efectuate pe spatii verzi:
- tuns gard viu, buxus și tufe ornamentale.
- ingropat/dezgropat crizanteme
- plivirea buruienilor și întreținerea rondurilor cu flori de pe C. Națională median și spațiile
adiacente, pastile intersecții, sensuri giratorii și parcuri
- amplasare în teren și umplere cu pamant 92 jardiniere din lemn, amplasare în teren 30 buc. obiecte
decorative pentru flori.
- completare cu pamant jardiniere existente ( circa 300 buc)
- udat zilnic flori anuale, cu excepția zilelor cu ploaie abundentă .
- spart crusta / prasit in toate locatiile cu flori anuale.
- pregatire sol si insamantare gazon str. Garii.
- fertilizare gazon
- completare pietris decorativ la puieti de salcam globular pe median C.Nationala.
- reamenajat sens giratoriu str. Pacea cu str. Sucevei pentru plantare flori anuale
- dezgropat aproximativ 5000 buc trandafiri
- prasirea, butasirea si ingroparea trandafirilor.

PARCUL REGIONAL DE AGREMENT,
TURISTIC ȘI SPORTIV „CORNIȘA”
SERVICIUL ADMINISTRARE
Prin efectul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 113/12.07.2016 Direcţia
Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani are obligația de a administra în regim de gestiune
directă infrastructura edilitar - urbană a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv "
CORNIŞA " Botoşani . În cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani a fost
creată structura de administrare a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa
prin următoarele compartimente:
a) Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa ;
b) Serviciul Protecție și Securitate P.R.A.T.S. Cornișa;
c) Biroul Încasări P.R.A.T.S. Cornișa.
Activități ale compartimentelor specifice exclusiv P.R.A.T.S. Cornișa în baza atribuțiilor din
Regulamentul de organizare şi funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement:
➢ Propuneri privind modificări structurale și constructive ale unor obiective, amenajări și
dotări din cadrul P.R.A.T.S. Cornișa pentru asigurarea operării și a securității utilizatorilor.
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➢ Propuneri de completare a investiției cu dotări, instalații și echipări obligatorii în
respectarea legalității în operare.
➢ Propuneri de completare a investiției cu dotări, instalații și echipări pentru eficientizarea și
simplificarea operării.
➢ Asigurarea unor dotări necesare pentru activități și servicii din cadrul P.R.A.T.S. Cornișa
care nu au fost acoperite prin proiectul inițial.
➢ Angajații Serviciului de Administrare, în limita competențelor, sub îndrumarea specialiștilor
antreprenorului și limitat de acordul șefului de serviciu la instruire practică pentru însușirea
unor tehnici de operare, întreținere și administrare ale: instalațiilor de încalzire, baloanelor
presostatice, instalații de apă rece, instalațiilor sanitare, instalațiilor AC, instalație de
preparare a gheții, echipamente de întreținere gheață, pregătirea pentru iarnă și goloirea
unor instalații, etc.
➢ Serviciului de Administrare a identificat în limita informațiilor disponibile, serviciile de
mentenență necesare operării și asigurării garanțiilor contractuale în baza discuțiilor cu
furnizorii echipamentelor, urmând ca aceste identificări să fie corelate și ajustate în baza
prevederilor Contractelor de lucrări, a cărtilor și specificațiilor tehnice după recepția
obiectivelor.
➢ Angajații Serviciului de Administrare au participat direct la:
- conceperea și montarea unui sistem de irigare cu aspersoare acționate automat pentru udarea
gazonului și ierbii în zone unde există surse de apă;
- întreținerea spațiilor verzi din interiorul P.R.A.T.S. Cornișa alături de Serviciul amenajări spații
verzi, abilitat să facă aceste operații.
- instruire si operare la toate bazinele de la piscina interioară împreună cu 3G Sport SRL. Din luna
august am început să efectuăm probe la aceste bazine tratând apa cu toate substanțele chimice care
asigură funcționarea lor în regim public conform cu O.M.S. 119/2014.
- în luna octombrie s-au testat topoganele exterioare și cele de la piscina acoperită, astfel instruind
personalul în operarea acestora împreună cu 3 G Sport SRL. Tot sub supravegherea constructorului
s-a umplut bazinul exterior care ulterior a fost pregătit pentru iarnă.
- în luna decembrie am efectuat cu succes probe cu utilizatori voluntari continuând asfel operarea
începută în luna august, perioada în care am constatat unele deficiențe pe care ulterior le-am
comunicat constructorului și beneficiarului.
- în luna noiembrie am început să operăm patinoarul înghețând pista de patinaj. Ca urmare s-a
obtinut o gheață de calitate foarte bună și astfel în perioada 30.11-02.12.2018 am programat probe
și teste cu utilizatori în regim de operare real.
- succesul obținut a determinat conducerea să trecem la faza de organizare pentru deschidere
oficială și asfel pe data de 28.12.2018 am început să funcționăm cu trei serii de patinaj pe zi.
- la aceeasi dată au fost date în folosință și terenurile de sport acoperite cu baloane presostatice,
după ce în anterior s-au verificat și probat toate instalațiile. Problemele apărute au fost aduse la
cunoștința conducerii direcției, constructorului și beneficiarului.

SERVICIUL PROTECTIE SI SECURITATE
Conform HCL nr. 113/12.07.2016 drept administrator s-a desemnat Direcţia Servicii
Publice, Sport şi Agrement, a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv "CORNIŞA"
Botoşani .S-a creat un Seviciu Protectie si Securitate ,aprobat prin organigrama şi statul de funcţii
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ale Direcţiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botoşani conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta
hotărâre., serviciu alcătuit din:
-

Sef Serviciu Protectie si Securitate = 1 post,studii superioare,grad II,clasa74
muncitor calificat (supraveghetor)= 5 posturi,treapa III,clasa 19
muncitor calificat (salvamar) = 4 posturi, treapa III,clasa 19

A. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru anul 2018
Instruirea personalului muncitor are drept scop formarea deprinderilor de muncă corecte şi a unui
comportament adecvat cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. Toate acestea se realizează prin
cele trei faze ale instructajului de securitate şi sănătate în muncă: introductiv – general; la locul de
muncă; periodic (lunar, trimestrial, anual).Instruirea în domeniul SSM sa efectuat pentru 7
persoane angajate .
In luna Decembrie s-a efectuat TESTARE ANUALA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA prin test grila.
În perioada anului 2018 nu s-au produs accidente de munca. Lucrătorii au respectat Normativele din
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, au primit şi au fost instruiţi în folosirea echipamentelor de
protecţie de către coordonatorii locurilor de muncă.
B. Asigurarea necesarului de personal pentru anul 2018
Pentru asigurarea necesarului de personal s-au selectat şi încadrat prin concurs, cu respectarea
legislaţiei, un număr de 7 salariaţi, toate angajările s-au făcut pe perioadă nedeterminată - Presedinte,membru comisie de concurs pentru posturi contractual vacante , având în vedere
parcurgerea următoarelor etape:
- studiere dosare de inscriere concurs
- propuneri subiecte proba scrisa.
- subiecte interviu.
- corectare lucrari
- Presedinte,membru comisie de solutionarea a contestatiilor.
- Membru supleant comisie de disciplina.
-Intocmirea necesarului de posturi pentru functionarea normala a Parcului Regional de Agrement,
Turistic şi Sportiv "CORNIŞA" Botoşani
-S-au întocmit adrese şi răspunsuri la corespondenţa de specialitate, cu respectarea termenului legal
de soluţionare a solicitărilor, soluţionând în limitele competenţelor, problemele intervenite la
nivelul structurilor din cadrul Direcţiei
-Preluarea atributiilor domnului Mocanu,Boariu, cand aceste persoane au lipsit de la serviciu din
diverse motive(CO,recuperari,etc)
C. Activitatea în domeniul buget si achizitii pentru anul 2018
-S-a întocmit documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de
produse necesare Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv "CORNIŞA" Botoşani având
în vedere următoarele etape:
-nota estimare
-referat necesitate ,
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-caiet sarcini sau fisa tehnica
-S-a întocmit documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice a
reatestari CURS SALVAMAR pentru 3 angajati
-S-au întocmit propuneri de buget pe 2019,pentru Parcului de Agrement, Turistic şi Sportiv
Cornişa din municipiul Botoşani
D. Alte activitatii desfasurate pe parcursul anului 2018
- In perioda 09.05.2018 -11.10.2018 am fost detasat la Serviciul Amenajare Spatii Verzi.
- Am participat activ la mai multe sedinte impreuna cu colegii la Direcţia Servicii Publice, Sport şi
Agrement,la primarie si antreprenorii responsabili cu proiectul Cornisa unde s-au clarificat diverse
probleme aparute in proiect si deasemenea s-au gasit solutii pentru alte probleme.
- Demararea procedurii(adrese,consultari,discutii) pentru incheierea unui parteneriat intre Direcţia
Servicii Publice, Sport şi Agrement si Institutul de Educatie Fizica si Sport Suceava
- Documentarea privind actele necesare procedurilor legale de obtinerea autorizatiilor de
functionare pentru Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv "CORNIŞA" Botoşani
- S-au efectuat probe la Patinoar si la Piscina interioara, saune, prin actiunea “Porti deschise”,
incepand cu data de 30 Noiembrie 2018, 01 Dec,02 Dec.12.2018;
- Am participat la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale
D.S.P.S.A, la data de 31 Octombrie 2018;
- Pe data de 28 Decembrie s-a inceput , oficial, operarea la obiectivul Patinoar si terenurile de sport
acoperite cu baloane presostatice in perioada 28-31 Decembrie.

BIROU ÎNCASĂRI
Biroul Incasari P.R.A.T.S. Cornisa are in organigrama sa sapte posturi (sef birou incasari, expert
informatician si cinci casieri), dintre care s-au ocupat doar posturile de Sef Birou Incasari si Expert
Informatician. Salariatii Biroului incasari desfăşoară activităţi stabilite conform Regulamentului de
Organizare si Funcţionare si a fisei postului.
1. S-a identificat, in conformitate cu fisa postului, cu programul de functionare aprobat prin
HCL si cu punctele de incasare stabilite, numarul minim necesar de casieri: un post si
jumatate (3casieri) la ansamblul “patinoar, terenuri, amfiteatru, rafting” si un post si
jumatate (3 casieri) la piscina;
2. Am participat la elaborarea Proiectului de buget, prin intocmirea referatelor de necesitate
a achizitiilor pentru anul 2019;
3. In luna Ianuarie am participat la casarea si valorificarea bunurilor de natura mijloacelor
fixe si obiectelor de inventar, propuse la inventarierea din data de 30.11.2017.
4. Am facut parte din comisiile de concurs organizate pentru ocuparea unor posturi
vacante, cum ar fi: casier, inspector de specialitate la Compartimentul Investitii,
inspector de specialitate la Biou Achizitii Publice;
5. Am initiat documentele pentru achizitionarea de matriale, obiecte de inventar, mijloace
fixe necesare operarii obiectivelor din P.R.A.T.S. Cornisa
6. S-au efectuat probe (s-a testat sistemul de acces) Patinoar si la Piscina interioara, saune,
prin actiunea “Porti deschise”, incepand cau data de 30 Noiembrie 2018;
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7. S-a asigurat functionalitatea sistemelor IT din D.S.P.S.A, a camerelor de supraveghere
de la Sala Polivalenta si Parcul M.Eminescu;
8. Am participat la elaborarea Proiectului de buget, prin intocmirea referatelor de necesitate
a achizitiilor pentru anul 2019;
9. Am participat la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii ale D.S.P.S.A, la data de 31 Octombrie 2018;
10. Pe data de 28 Decembrie s-a inceput, oficial, operarea la obiectivul Patinoar. In perioada
28-31 Decembrie s-au efectuat incasari de 22.124 lei.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
În anul 2018, activitatea S.V.S.U. / COMPARTIMENTUL PT. SITUAȚII DE
URGENȚĂ Botoșani se va axa pe îndeplinirea obiectivelor instituționale subsumate salvării vieții și
asigurării protecției comunităților, în colaborare cu celelalte servicii și organizațiile reprezentate în
Comitetul local pentru situații de urgență.
S.V.S.U. prin membrii săi va viza cu prioritate, trei dintre cele cinci domenii de
acțiune esențiale în managementul situațiilor de urgență: prevenire, pregătire și răspuns, reușind să
asigure monitorizarea cât mai eficientă a situațiilor de urgență, concomitent cu dezvoltarea
capacității de răspuns, în special prin creșterea nivelului de pregătire a personalului.
C.L.S.U. Botoșani asigură, potrivit competențelor legale, cooperarea în domeniile
protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență.
Pregătirea profesională
Pregătirea continuă a personalului svsu , în anul 2018, se va organiza și desfășura în
conformitate cu prevederile instrucțiunilor și ordinelor în vigoare.
Educaţia reprezintă activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a
omului. Ipostaze ale educaţiei:
➢

formală – se realizează în cadru instituţionalizat;

➢

nonformală – se derulează prin intermediul unor activităţi specifice, opţionale

sau facultative, realizate de specialişti: concursuri, seminarii, mese rotunde, mass-media, reviste şi
broşuri de specialitate;
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➢

informală – informaţiile neintenţionate, eterogene, cu care este confruntat

individul în practica de toate zilele, care nu sunt selectate, organizate şi prelucrate: mass-media,
întâlniri şi discuţii cu diferite ocazii.
La nivelul CLSU Botoșani pregătirea s-a desfășurat conform Planului de pregătire
pentru nul în curs ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului Județului Botoșani cu nr.
pe categorii de personal
➢

personalul de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii

în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă: preşedinţi, vicepreşedinţi şi membri ai
comitetelor pentru situaţii de urgenţă, precum şi personal cu funcţii de decizie de la municipiul
Botoșani;
➢

personalul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ şi

celulelor de urgenţă, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi
apărării împotriva incendiilor;

➢

➢

salariaţii şi populaţia neîncadrată;

➢

elevii şi studenţii.

Pregătirea este planificată şi se desfăşoară pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi

categorii de personal, în scopul: perfecţionării deprinderilor manageriale ale personalului de
conducere, în planificarea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire,
protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă; creşterea nivelului de pregătire şi îndrumare activă a
personalului cu responsabilităţi în domeniul, pentru a acţiona cu operativitate şi profesionalism pe
linia monitorizării şi gestionării tuturor situaţiilor de urgenţă generate de riscurile teritoriale;
creşterea nivelului de pregătire şi perfecţionare a deprinderilor practice ale personalului serviciului
voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă, în vederea desfăşurării activităţilor de prevenire, protecţie
şi intervenţie, specifice; însuşirea de către populaţia neîncadrată în muncă şi de către preşcolari,
elevi şi studenţi a normelor şi regulilor de comportare în perioada premergătoare, pe timpul şi după
producerea unor situaţii de urgenţă, precum şi a măsurilor de auto-ajutor şi prim ajutor în astfel de
situaţii.
➢

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în perioada analizată, a contribuit la

satisfacerea nevoii de cunoaştere şi perfecţionare a deprinderilor practice ale tuturor categoriilor
de personal, potrivit responsabilităţilor acestuia în domeniul monitorizării şi gestionării situaţiilor
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de urgenţă, realizând prin activităţile de prevenire, informare şi educaţie preventivă, o apropiere de
cetăţean şi comunitate, concretizată prin o mai bună cunoaştere şi implementare a legislaţiei
specifice de către factorii responsabili şi cetăţeni, concomitent cu angrenarea în mai mare măsură
a populaţiei, comunităţii şi factorilor responsabili la realizarea şi menţinerea unui grad ridicat de
autoprotecţie şi protecţie la nivelul comunităţii.
În data de 18 ianuarie 2018 la sediul Punctului de comandă al municipiului Botoșani din
strada Grevița nr.9 s-a desfășurat sesiunea de pregătire cu inspectorii de protecție civilă/ cadre
tehnice psi de la instituțiile subordonatte Consiliului Local Botoșani
Acesta s-a desfășurat în două etape cuprizând temele obligatorii privind pregătirea, în
domeniul situaţiilor de urgenţă:
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PARTEA I
Prevenirea şi stingerea incendiilor
Conţinut

Tema

Tema nr. 1

Tema nr. 2
Tema nr. 3
Tema nr. 4
Tema nr. 5
Tema nr. 6
Tema nr. 7
Tema nr. 8
Tema nr. 9

Tema nr. 10

– Legislaţia specifică
✓ Ordinul.M.A.I. 712/2005 şi modificat cu O.M.A.I. 786/2005, privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
✓ LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva
incendiilor.
✓ Ordinul .M.A.I. 163/2007 – Norma generală de apărare împotriva
incendiilor.
✓ Extras din HOTĂRÂREA de Guvern nr. 537 din 6 iunie 2007 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi
stingere a incendiilor.
✓
Obligaţiile generale ce revin salariaţilor pe linia situaţiilor de urgenţă.
Actele de autoritate emise la nivelul instituţiei privind activitatea de apărare
împotriva incendiilor.
✓
Obligaţii specifice locurilor de muncă. Cauzele care duc la producerea
incendiilor şi măsuri de prevenire a acestora.
✓
Sisteme şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor. Instalaţii de
stingere a incendiilor.
✓
Căi de evacuare şi intervenţie.
✓
Cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu sau explozie, precum şi
măsurile de prevenire a acestora. Reguli privind fumatul în incinta instituţiei.
✓
Descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a mijloacelor
de prevenire şi stingere a incendiilor.
✓ Modul de acţiune pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru
limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.
✓
Reguli de prevenire a incendiilor pentru perioadele caniculare sau
secetoase.
✓
Măsuri de prevenire a incendiilor în perioadele cu temperaturi scăzute.
Măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea şi împodobirea pomului de iarnă
şi a ghirlandelor luminoase.

PARTEA A II-A
Protecţie civilă

Tema

Conţinut

Tema nr. 1

- Extras din LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă,
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modificată şi completată cu LEGEA nr. 212 din 24 mai 2006.
Tema nr. 2

– Noţiuni generale despre dezastre. Riscurile la care este expus Judeţul
Suceava şi care pot genera situaţii de urgenţă.

Tema nr. 3

– Furtunile. Inundaţiile.

Tema nr. 4

- Alunecările de teren. Accidente pe căile de transport.

Tema nr. 5

– Cutremurele.

Tema nr. 6

– Incendii. Mod de comportare.

Tema nr. 7

– Dezastrul chimic. Dezastrul nuclear.

Tema nr. 8

- Accidente cauzate de muniţia neexplodată sau a dispozitivelor explozive
improvizate (D.E.I.).

Tema nr. 9

– Armele de nimicire în masă. Arma nucleară. Arma chimică. Arma
biologică.

Tema nr. 10

– Protecţia N.B.C. Mijloace individuale de protecţie. Mijloace colective de
protecţie. Masca contra gazelor.

Tema nr. 11

- Mijloace colective de protecţie. Adăposturile de protecţie civilă.

Tema nr. 12

- Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea în situaţii de urgenţă.

Tema nr. 13

Protecţia salariaţilor şi a bunurilor materiale prin evacuare.
- Măsuri de organizare şi acordare a primului ajutor medical. Stabilirea

Tema nr. 14

priorităţilor la acordarea primului ajutor. Mijloace şi materiale pentru
acordarea primului ajutor. Asigurarea funcţiilor vitale la locul accidentului.

Tema nr. 15

- Primul ajutor sanitar în stop cardio – respirator. Primul ajutor în caz de
şoc. Primul ajutor în caz de hemoragii.

Tema nr. 16

- Primul ajutor în caz de entorse , luxaţii şi fracturi.

Tema nr. 17

- Primul ajutor în caz de intoxicaţii acute. Tehnica respiraţiei artificiale.
Tehnica masajului cardiac extern.

Tema nr. 18

– Intoxicaţia cu monoxid de carbon.
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- Acordarea primului ajutor în caz de arsuri. - Acordarea primului ajutor în
cazul arsurilor termice. Acordarea primului ajutor în cazul arsurilor
Tema nr. 19

chimice.

Tema nr. 20

- Acordarea primului ajutor în cazul electrocutării.

În anul 2018, au avut loc si exerciţii care are ca scop testarea şi verificarea sistemului
de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă .Potrivit IGSU, între orele 10.00 şi
11.00 în toate judeţele ţării au loc exerciţii pentru verificarea funcţionării mijloacelor de alarmare a
populaţiei, astfel încât să fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de
avertizare şi alarmare, precum şi pentru pregătirea continuă a autorităţilor administraţiei publice
locale
➢

Primele ședințe de pregătire a membrilor SVSU sunt prinse in programa de

pregătire cu următoarele teme: prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare;
➢

În primele două luni ale anului în curs s-au desfășurat mai multe acțiuni de

informare preventive, în unitățile școlare, în marile spații comerciale sau pe aleeile pietonale din
municipiu, cu teme variate:
➢ „CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”
➢ ”SĂRBĂTORI ÎN SIGURANȚĂ”,
➢ ”STOP RISCULUI”,
➢ ”13 MARȚI. STOP GHINIONULUI”.
Toate aceste activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare
şi stingere a incendiilor, la categoriile de obiective se fac unde este preconizat un aflux mare de
persoane, cum ar fi unități de cazare (hoteluri, pensiuni turistice și agroturistice), unități de
alimentație publică unde vor fi organizate mese festive, lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești,
tabere de copii, precum și la spații comerciale de tipul supermarketuri, mall-uri sau hipermarket-uri
Întrucât în această perioadă mai mulți proprietari și/sau administratori aleg să
organizeze evenimente cu public în spațiile deținute, instituția noastră atrage atenția asupra
principalelor aspecte pe care aceștia trebuie să le aibă în vedere, respectiv:
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➢

respectarea capacității maxime de utilizatori a spațiului în care se desfășoară

evenimentul respectiv;
➢

asigurarea măsurilor privind evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei

situații de urgență;
➢

asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

din dotarea spațiului respectiv;
➢

instruirea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

și care asigură intervenția la locul de muncă.
Activități de intervenție
În anul 2018, serviciul voluntar pentru situații de urgență a executat 55 misiuni în
zona de competență, dintre care:
• 45 de intervenții pentru deblocarea unor zone din cauza căderii unor pomi sau crengi,
ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile (ninsoare, vânt, ploaie.)
• mai multe misiuni pentru asistența persoanelor , inclusive pentru cele fără adăpost;
• mai multe activități de asigurare/supraveghere zonă de producere probabilă a
situațiilor de urgență și misiuni pentru protecția mediului în zonele unde se organizau petreceri in
aer liber;
• 8 misiuni la exerciții cu forțe și mijloace în teren;
• activități de recunoașteri în teren și activități de educare și instruire în domeniul
situațiilor de urgență.
Compartimentul pentru situații de urgență care asigură secretariatul CLSU Botoșani a
continuat, şi în anul 2018, să efectueze activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la
situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă, de monitorizare a evoluţiei situaţiilor de
urgenţă semnalate şi să informeze operativ structurile şi organismele abilitate să întreprindă măsuri
cu caracter preventiv ori de intervenţie.
Totodată, s-au asigurat coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, care s-a întrunit in 3 sedințe şi a adoptat 7 hotărâri. La nivelul CLSU au fost
centralizate, atât toate rapoartele operative transmise de către IJSU ”N. Iorga ”cu privire la efectele
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produse de situaţiile de urgenţă, cât şi pagubele validate de către comisiile numite prin ordine de
prefect în urma manifestărilor fenomenelor meteorologice periculoase: precipitaţii sub formă de
zăpadă şi ger în lunile ianuarie- martie dar și a incendiilor produse pe raza municipiului Botoșani.
Se merită menţionat aici, efortul forţelor de intervenţie ale S.V.S.U. BOTOȘANI la
incendiiIe din 23 ianuarie de pe strada ALEEA ARCULUI nr. 5 și 30 ianuarie din Centrul Vechi –
Piața 1 decembrie.
Au fost primite şi retransmise, atât către membrii Comitetului local pentru situaţii de
urgenţă, dar şi spre mass-media 67 de atenţionări meteorologice, din care 23 cu caracter imediat. De
asemenea au mai fost emise 6 avertizări cod portocaliu şi 21 informări meteo fără cod. Au fost
monitorizate toate situaţiile de urgenţă produse în acest an, luându-se măsuri de informare operativă
a factorilor responsabili.
În privința documentelor întocmite la nivelul Comitetului Local pentru Situații de
Urgență Botoșani s-au respectat toate procedurile și prevederile legale. Astfel în primele 3 luni ale
anului în curs s-au întocmit:

Nr.
crt.

Documentul

Cine îl
întocmeşte

OUG 21 art.12
alin 1
HG 1491/2004
art.4 alin 4

Dispoziţie
primar

2.

Regulamentul de funcţionare OUG 21 art.12
a C.L.S.U.
alin 3

3.

Catalogul
local
privind HG 642/2004
clasificarea din punct de art.3
vedere al protecţiei civile

4.

Planul de asigurare cu resurse OUG 21 art.24
umane materiale şi financiare lit.d

1.

Dispoziţia de constituire a
C.L.S.U.
şi
centrelor
operative
cu
activitate
temporară

Baza Legală
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Cine îl
aprobă,
avizează

Contravenţii

Prefectul

OUG 21 art.37 lit a,
3000-5000 lei OUG
21 art.38 lit a

Dispoziţie
primar

Prefectul

OUG 21 art.37 lit c,
2000-3000 lei OUG
21 art.38 lit b

Comitetul
local pentru
situaţii de
urgenţă
Comitetul
local pentru
situaţii de
urgenţă

Centrul
operaţional

L 481 art.76 lit. E
2000-5000 lei
L 481 art. 77 lit e

Inspectorul
şef

OUG 21 art.37 lit d,
2000-3000 lei OUG
21 art.38 lit b

Nr.
crt.
5.

Documentul

Baza Legală

Cine îl
întocmeşte

Cine îl
aprobă,
avizează
Avizează
ISU
Aprobat
primar
Se avizează
de Grupul de
suport tehnic
Se aprobă de
Prefect
Se aprobă de
primar
Se avizează
de ISU

Planul de evacuare în caz de Ordinul MAI
urgenţă
1184/2006
Anexă art.9 pct
b
Planul de apărare împotriva Ordinul comun
inundaţii
638/420/2005
Art.33 alin1

Comitetul
local pentru
situaţii de
urgenţă
Comitetul
local pentru
situaţii de
urgenţă

7.

Planul de analiză şi acoperire Ordinul MAI
a riscurilor
132/2007 art.6
alin 1

Comitetul
local pentru
situaţii de
urgenţă

8.

Planul de apărare împotriva Ordinul MAI
cutremurelor şi alunecărilor 1995/2005 art. 7
de teren
alin 3

Comitetul
local pentru
situaţii de
urgenţă

Se aprobă de
primar

9.

Planul
de
pregătire Legea 481/2004
profesională anuală şi lunară, art.33
pe teme şi exerciţii

Comitetul
local pentru
situaţii de
urgenţă

Se aprobă de
primar
Se avizează
de ISU

6.

Contravenţii

OUG 21 art.37 lit e,
2000-3000 lei OUG
21 art.38 lit b
OUG 21 art.37 lit f,
2000-3000 lei OUG
21 art.38 lit b

Legea 307 art 14 lit
a
2500-5000 lei
Legea 307 art. 44
pct IV lit.b
OUG 21 art.37 lit f,
2000-3000 lei OUG
21 art.38 lit b

L 481 art.76 lit. k
2000-5000 lei
L 481 art. 77 lit a

DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
În conformitate cu prevederile:
In conformitate cu:
➢ art. 13 lit. f), g) și k), ale art. 14 lit. k) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 din 12
iulie privind apărarea împotriva incendiilor;
➢ art. 2 si ale celor prevăzute în Anexa 1 respectiv art. 2 lit. b), c) și d) și art. 3 lit. a), b) și c)
din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1180/2006 din 3 februarie pentru
aprobarea ”Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența
mijloacelor tehnice de protecție civilă”;
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➢ art. 6 alin. (1), art. 25 lit. a), b), c) și f), ale art. 27 lit. d), art. 63 și ale art. 68 alin. (1) din
Legea 481/2004 din 8 noiembrie , privind protecția civilă Republicată ;
➢ art. 24 din Hotărârea de Guvern 1491/2004 din 9 septembrie, pentru aprobarea
”Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă”;
➢ art. 7 lit. c) din Hotărârea de Guvern 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc;
➢ art. 2 și 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1040 din 9 august 2006 pentru aprobarea ”Planului
naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă”;
➢ art. 33 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
S.V.S.U. BOTOȘANI ȘI COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ a fost dotat
o cu un autovehicol de tern cu destinație special pentru misiunile pe care acestă
structură le are de executat;
o un cort anticaniculă si păentru situații de urgență
o și cu materiael de primă necesitate in cee ace privește diversele tipuri de Epizootii și
Epidemii care se pot manifesta in aria municipiului Botoșani.

CNIPT
În această perioadă personalul CNIPT Botoșani a realizat următoarele acțiuni:
1. Traficul pe site-ul www.visitbotosani.ro a fost în creștere și datorită actualizării în permanență
a calendarului de evenimente locale: culturale , sportive și orice alt eveniment ce are loc pe
raza municipiului Botoșani și în județ.Se dorește ca prin promovarea tuturor evenimentelor la
nivel național să atragem cât mai mulți vizitatori ( consumatori ) de turism cultural, sportiv și
turism de afaceri/conferințe.
2. Pentru vizibilitatea informațiilor despre municipiul Botoșani în mediul on-line am devenit
activi în afară de pagina de facebook unde am creat și aici o pagina nouă cu calendarul
evenimentelor locale (Evenimente Botoșani) și pe google, tripadvisor, linkedin și instagram cu
completarea datelor de importanță turistică și a evenimentelor.
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3. În această perioadă prin intermediul celor 2 ghizi de turism au fost realizate un număr de 114
de tururi ghidate pentru cunoașterea municipiului din care 73 pentru elevi și locuitori ai
orașului Botoșani, 18 pentru turiști din țară și 23 pentru turiști din străinătate.Se încearcă prin
aceste acțiuni atragerea vizitatorilor de pe piața locală ( comunitatea locală ) în primul rând,
pornind de la copii din grădinițe și școli și prin prezentările făcute turiștilor din țară și din
străinătate o reclamă indirectă a tuturor posibilităților din punct de vedere turistic în Botoșani.
4.

Conform ROI CNIPT -trebuie să primim locuitorii și vizitatorii orașului Botoșani și a zonelor
asociate si să difuzam informații turistice locale, regionale, naționale și internaționale, lucru ce
a fost îndeplinit cu toate persoanele care au intrat în sediul CNIPT și nu numai. Astfel numărul
de persoane care au intrat în sediul CNIPT pentru informații în această perioadă a fost de 8846
de turiști față de 3609 în 2017 din care 247 au fost din străinătate ( din 31 de țări dar cu o
pondere mai mare cei din Germania, Rep. Moldova, Ucraina, Israel, Canada și Marea Britanie
). A crescut gradul de conștientizare a comunității locale despre existența CNIPT, despre rolul
acestuia și rolul pe care îl are pentru promovarea turistică a orașului Botoșani și a zonelor
asociate , crescând numărul solicitărilor de a ajuta cu ghidaj profesional și de a oferi materiale
de promovare a municipiului Botoșani.

5. În anul 2018 au fost realizate următoarele materiale promoționale: Broșuri turistice-3500 buc,
Albume foto despe Botoșani și cele 2 mai importante comunități din Botoșani ( comunitatea
evreiască și armeană) – 3500 buc, Pliante promoționale -2200 buc.Cu ajutorul acestor
materiale personalizate legătura cu cele 2 comunități a fost mult mai strânsă , realizând
„Marșul vieții „ cu comunitatea evreiască și tururi ghidate cu mai multe ocazii cu comunitatea
armeană marcându-se astfel diverse sărbători ale lor.
6. În anul 2018 CNIPT a fost prezent la cele 2 ediții ale Târgului de Turism al României în luna
februarie și noiembrie ( pentru acesta s-a reușit colaborarea cu CNIPT Dorohoi și Cosiliul
Județean) unde s-a constatat că prezența continuă face ca numele municipiului Botoșani să fie
din ce în ce mai bine cunoscut.
7. S-au încheiat 41 de Protocoale de colaborare cu diferite școli din Botoșani, cu 2 hoteluri și
cluburi sportive. Cu ajutorul acestora am desfășurat activități de prezentare a obiectivelor
turistice din municipiul Botoșani pentru elevi, delegații din alte județe ( ex.-Inspectoratul
Școlar, Uniunea Armenilor din România și Comunitatea Evreiască ) sau invitați din alte țări (
ex Liceul Pedagogic N. Iorga și Liceul Gr. Antipa ).S-a reușit în colaborare cu reprezentanții
celor 2 hoteluri să prezentăm orașul unor turiști din Israel, Germania și SUA.
8. S-a reușit promovarea câtorva activități culturale din municipiul Botoșani la nivel național –
prin intermediul acțiunilor celor de la Ministerul Turismului.Am început o colaborare mai
strânsă cu reprezentantul zonal de la Ministerul Turismului și sperăm să reușim ca din 2019
poate includem în câteva materiale promoționale ale celor de la Ministerul Turismului și unor
obiective turistice și culturale din Botoșani ( sunt propuneri pentru rute Bucovina-Botoșani pe
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urmatoarele teme: tur medieval, tur Ceramică de Cucuteni, tur Ștefan cel Mare) și pagina de
prezentare la Uniunea Europeană în catalogul cu toate județele în 3 limbi de circulație
internațională.
9. Strângerea relației cu presa pentru a putea avea o promovare a potențialului turistic indirectă :
am participat la diverse emisiuni la Somax TV și au fost acordate interviuri cu diverse ocazii în
presa locală.
10. Stabilirea de relații cu câteva agenții de turism care doresc ca în viitor ( după ce va fi deschis
parcul de agrement ) să încercăm să organizăm în colaborare circuite turistice pentru cetățeni
moldoveni care să includă și Botoșaniul.Au fost realizate primele tururi ghidate în cadrul
circuitelor pentru seniori ale agenției Christian Tour-unde s-a constatat că impactul asupra
turiștilor a fost foarte bun ( mulți nici măcar nu puteau să-și închipuie ce valori sunt în
municipiul nostru) .
11. S-a realizat alcătuirea unui calendar cu toate evenimentele culturale și sportive de tip repetitiv
,anual la nivel de municipiu Botoșani și am întocmit o agendă pe care să încercăm să o
promovăm mai eficient și din timp. S-a constatat că se fac multe evenimente care sunt
mediatizate doar în momentul când are loc acțiunea și astfel se elimină posibilitatea creșterii
de vizitatori locali și eventual din țară. Multe evenimente sunt grupate în aceeași perioadă iar
alte perioade din an sunt fără niciun fel de acțiune.

IV. ALTE ATRIBUȚII STABILITE PRIN
LEGE
SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Botoșani, Serviciul Management Proiecte are misiunea îndeplinirii
procedurilor legale privind atragerea de finanțări nerambursabile, documentării în vederea redactării
cererilor de finanțare, precum și gestionării respectiv monitorizării proiectelor care au obținut
finanțare.
Obiectivele Serviciului Management Proiecte sunt următoarele:
1. Studierea surselor de finanțare pentru care administraţia publică este solicitant
eligibil (în acest sens realizându-se fișe de program), propunerea portofoliului de proiecte pentru
toate tipurile de programe specifice municipalității, în vederea atragerii finanţărilor nerambursabile
şi a fondurilor operaţionale regionale şi sectoriale, în funcţie de priorităţile stabilite de conducerea
primăriei, precum și identificarea modului în care sursele se pliază pe proiectele Primăriei
Municipiului Botoșani.
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2. Redactarea proiectelor în funcție de cerințele specifice ale instituției/organizației
finanțatoare.
În cursul anului 2018 au fost depuse următoarele proiecte:
Nr
crt

Program/Axa

Titlu proiect/
Cod proiect

Rol
PMB

Structura
parteneriat

1

Programul
Operațional
Comun
RomâniaMoldova 20142020 (POC)
Programul
Operațional
Comun
RomâniaMoldova 20142020 (POC)

SafeNet Supraveghere
video pentru o
frontieră mai
sigură

Partener

Solicitant: Consiliul
Raional Criuleni
(MD)
Partener: Municipiul
Botoșani (RO)

2

3

Programul
Operațional
Comun
RomâniaUcraina 20142020 (POC)

4

Programul
Operațional
Comun
RomâniaUcraina 20142020 (POC)

Eminescu: o
Solicitant 1. Municipiul
rută culturalăBotoșani (RO)
unică în zona
2. Direcția Județeană
transfrontalieră
de Cultură Botoșani
Botoșani-Bălți
3. Primăria
Municipiului Bălți
4. Liceul Mihai
Eminescu Bălți
Întoarcere la
Solicitant 1. Municipiul
rădăcinile
Botoșani
noastre
2. Departamentul
comune
pentru Dezvoltare
Economică și
Integrare al
Comitetului Executiv
din cadrul Consiliului
Local Ivano
Frankivsk (UA)
3. Direcția Județeană
pentru Cultură
Botoșani (RO)
4. ONG Centrul
pentru Dezvoltare
Municipală și
Regională – Centru
de Resurse Ivano
Frankivsk (UA)
Rețea de
Partener 1. Departamentul
transport
pentru Locuire și
public rapid,
Gospodărire
confortabil și
Comunală din cadrul
ecologic
Consiliului Local
Cernăuți (UA)
2. Municipiul
Botoșani (RO)
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Buget (EURO)
total
PMB
333.126,35
103.518,54

1.662.024,70

682.396,65

938.560

467.800

1.864.754

73.554

5

Programul
Operațional
Comun
RomâniaUcraina 20142020 (POC)

Hub de
cercetare
educațională:
platformă
pentru inovații
în domeniul
educației și
sinergii între
educația
formală și
nonformală

Partener

6

Programul
Operațional
Comun
RomâniaUcraina 20142020 (POC)

Parteneriat
românoucrainean
pentru
schimbările
climaterice

Partener

7

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)/
3.1-C

1.Departamentul
pentru Dezvoltare
Economica si
integrare al
Comitetului Executiv
din cadrul Consiliului
Local Ivano
Frankivsk (UA)
2. ONG Centrul
pentru Dezvoltare
Municipală și
Regională – Centru
de Resurse Ivano
Frankivsk (UA)
3. Municipiul
Botoșani (RO)
4. Municipiul
Uzgorod (UA)
1. ONG Biroul de
Cercetare, Inovare si
Tehnologii- Ivano
Frankivsk (UA)
2.Departamentul
pentru Dezvoltare
Economica si
integrare al
Comitetului Executiv
din cadrul Consiliului
Local Ivano
Frankivsk
3. Municipiul
Botoșani (RO)
4. Universitatea
Nationala Tehnica de
Petrol si Gaze Ivano
Frankivsk (UA)

Eficientizarea Solicitant
iluminatului
public stradal,
pietonal și
ornamental
aflat în
proprietatea
Municipiului
Botoșani /
SMIS 125624
TOTAL PROIECTE DEPUSE, AFLATE ÎN EVALUARE (EURO)

În anul 2018 a fost demarată implementarea următoarelor proiecte :
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298.405

74.370

276.092

91.422

2.709.880,56

2.709.880,56

8.082.842,50

4.202.941,75

Nr
crt

Program/Axa

Titlu proiect/ Cod
proiect

1

Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă
(POCA)

DISC- Dezvoltarea
Integrată a
Sistemului Calității /
SMIS 119593

2

Programul
Operațional
Regional
2014-2020
(POR)/ 5.1

Reabilitarea și
dezvoltarea turistică
a monumentului
istoric Ansamblul
bisericii Sfântul
Gheorghe / SMIS
117283
Botoșani spune NU
corupției / SMIS
118690

3

4

Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă
(POCA)

Rol
PMB

Structura
parteneriat

Solicitant 1. Municipiul
Botoșani
2. Asociația
Română
pentru
Transparență
Solicitant 1. Municipiul
Botoșani

Total
90,101.74

PMB
50,988.26

1,577,884.57

1,577,884.57

62,554.63

32,120.63

4,999,999.77

4,999,999.77

6,730,541

6,660,993.23

2. Parohia
Sfântul
Gheorghe
Botoșani
Solicitant 1. Municipiul
Botoșani
2.Universitatea
“George
Bacovia”
Bacău
3. Asociația
Institutul de
Politici
Publice
București
Solicitant
-

Programul
„Consolidarea și
Operațional
restaurarea Teatrului
Regional
“Mihai
2014-2020
Eminescu”Botoșani”
(POR) / 5.1
/ SMIS 125026
Proiecte
nefinalizate
TOTAL PROIECTE IN IMPLEMENTARE (EURO)
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Buget (EURO)

Foto 1: Proiecte europene aflate în implementare în anul 2018
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4. Pregătirea portofoliului de proiecte al UAT Municipiul Botoșani aferent perioadei de
programare 2014-2020.
În anul 2018 a fost demarată pregătirea principalelor proiecte ale UAT Municipiul Botoșani pentru
actuala perioadă de programare, după cum urmează :
Nr
crt

Program/Axa

Titlu proiect

1

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.1

partener

2

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.1

Solicitant

20.000.000

3

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.1

4

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.2
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.2
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.3

Transport Urban Durabil în
Municipiul Botoșani prin
reabilitarea, modernizarea și
extinderea transportului public
local de călători cu tramvaiulAchiziție material rulant - în
parteneriat cu MDRAP
Transport urban durabil în
municipiul Botoșani prin
reabilitarea, modernizarea și
extinderea transportului public
local de călători cu tramvaiul –
Reabilitare cale rulare traseu 101
Transport urban durabil în
municipiul Botoșani prin
reabilitarea, modernizarea și
extinderea transportului public
local de călători cu tramvaiul –
Reabilitare cale rulare traseu 102
Amenajare Versant “Pacea”, str.
Pacea, Municipiul Botoșani

Buget (EURO)
total
PMB
18.850.560
18.850.560

5

6

7

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.3

Rol PMB

20.000.000

Solicitant

19.945.827,85

19.945.827,85

Solicitant

2.700.000

2.700.000

Amenajarea zonei de recreere, str,
Vârnav nr. 17, în Municipiul
Botoșani

Solicitant

1.000.000

1.000.000

Îmbunătățirea regenerării fizice,
economice și sociale a comutăților
marginalizate-zonă recreere și
reabilitare str. Adrian Adamiu în
Municipiul Botoșani
Îmbunătățirea regenerării fizice,
economice și sociale a comutăților
marginalizate- amenajare zonă
recreere str. Pacea în Municipiul
Botoșani

Solicitant

500.000

500.000

Solicitant

600.000

600.000
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8

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.3

9

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.3

10

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.4
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.4
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.4
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR) / 4.5
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL

11

12

13

14

15

16

17

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL

Îmbunătățirea regenerării fizice,
economice și sociale a comutăților
marginalizate-parc de joacă și
reabilitare str. Adrian Adamiu în
Municipiul Botoșani
Îmbunătățirea regenerării fizice,
economice și sociale a comutăților
marginalizate-amenajare zonă
recreere și reabilitare Aleea
Nucului nr. 12 A în Municipiul
Botoșani
Reabilitare și modernizare
Gradinița nr. 22

Solicitant

320.892

320.892

Solicitant

600.000

600.000

Solicitant

776.552

776.552

Reabilitare și modernizare
Gradinița “Șotron”

Solicitant

631.120

631.120

Construire și echipare creșă pentru
educația timpurie antepreșcolară
cartier ANL Cișmea

Solicitant

109.760

109.760

Reabilitare și modernizare Grup
Școlar “Petru Rareș”

Solicitant

1.176.000

1.176.000

Asfaltare străzi in zona din spatele
cartierului Împărat Traian- Str.
Izvoarelor, Str. Valcelei, Str.
Zimbrului

Solicitant

1.300.000

1.300.000

Înființare de terenuri de joacă noi
în Parcul Tineretului, Calea
Națională 70, Barbu Lăzăreanu,
Str. Izvoarelor, Grivița și
reabilitarea terenurilor de joacă
existente în teritoriul SDL,
achiziționarea de mobilier urban
Amenajare spațiu de relaxare scuar
Liceu Pedagogic

Solicitant

130.000

130.000

Solicitant

70.000

70.000

Amenajare spații de recreere în
ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul
Tineretului

Solicitant

15.000

15.000
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Regional 20142020 (POR)
GAL
Programul
Operațional
Infrastructură
Mare 2014-2020
(POIM) / 7.1

Amenajare peisagistică a
teritoriului SDL, inclusiv a
sensurilor giratorii

195.000

195.000

90.000

90.000

Solicitant

225.000

225.000

Solicitant

1.700.000

1.700.000

Solicitant/
partener

200.000

200.000

Reabilitare și dotare săli pentru
Servicii educaționale pentru copii
aflați în risc de abandon școlar și A
Doua Șansă în cadrul Centrului
Comunitar
Reabilitare Centru Comunitar
Integrat

Solicitant/
partener

Se va amenaja
un spațiu în
cadrul Centrului
Comunitar

Solicitant/
partener

650.000

650.000

Amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității
defavorizate- modernizare clădire
pentru a găzdui activități socialcomunitare, respectiv magazin
social
Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul
Municipiului Botoşani pentru
perioada 2009 - 2028 în scopul
conformării la legislaţia de mediu
şi creşterii eficienţei energetice etapa II

Solicitant/
partener

50.000

50.000

Solicitant

1.443.691,47

1.443.691,47

Crearea/reabilitarea/modernizarea
spațiilor publice urbanemodernizarea utilităților publicemodernizarea iluminatului public
urban
Amenajare de camere de
supraveghere wireless pe teritoriul
SDL
Reabilitare locuințe sociale (fațade,
acoperiș, grupuri sanitare,
recompartimentare, reabilitarea
spațiilor comune, instalații
electrice, tâmplărie, igienizare
interioară)
Reabilitarea spațiului în care se vor
derula serviciile de ocupare
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Solicitant

Solicitant

TOTAL PROIECTE ÎN PREGĂTIRE PENTRU DEPUNERE
(EURO)

73.279.403,47

73.279.403,47

5. Finalizarea celui mai important proiect al UAT Municipiul Botoșani- Parc Regional de
agrement turistic si sportiv Cornisa- din partea Serviciului Management Proiecte în structura UIP a
fost Beatris Petrariu- asistent manager
Nr
crt

Program/Axa

Titlu proiect/ Cod
proiect

Rol PMB

1

Programul
Parc regional de
Operaţional
agrement turistic
Regional
și sportiv Cornişa
2007-2013
– Botoşani
(POR)/5/DMI
5.2

Solicitant

Structura
parteneriat

Buget (EURO)

Total
17.584.139,93

PMB
11.738.175,39

Foto 2 Colaj proiect PRATS Cornișa
6. Monitorizarea proiectelor aflate în perioada post-implementare (sustenabilitate) este
prezentată în tabelul urmator- la nivelul Serviciului Management Proiecte se află managerii de
proiect sau asistenții manager ai proiectelor aflate în perioada post-implementare
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Foto 3: Proiecte aflate în etapa post-implementare
Nr
crt

Program/Axa

1

Programul
PA17/RO13

2

Programul

Titlu proiect/ Cod
proiect

Rol PMB

Structura
parteneriat

Diversitatea
Solicitant 1.Municipiul
multiculturală – /Partener Botosani
pilon de
2. Municipiul
dezvoltare
Bistriţa
comunitară ȋn
Năsăud
judeţele Botoșani,
Bistrița – Năsăud
3. Asociaţia
şi Iaşi
Iubire şi
Încredere
Development of Solicitant 1.Municipiul
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Buget (EURO)

Total
154.753,20

PMB
79.683,50

2.475.000

192.826

Operaţional
Comun
România –
Ucraina –
Republica
Moldova
2007- 2013 /
Prioritatea 1

the agriculture
sector through
creation of an
agricultural crossborder network/
Dezvoltarea
sectorului agricol
prin crearea unei
reţele
transfrontaliere
agricole

3

Programul
Operațional
Capital Uman
(POR)/
Componenta
1

Un nou început GAL Botoșani Sprijin pentru
dezvoltarea unei
strategii locale
durabile

4

Programul
Operațional
Infrasctructur
ă Mare
(POIM)
Axa
Prioritară
7/7.1

Reabilitarea
sistemului de
termoficare
urbană la nivelul
municipiului
Botoşani pentru
perioada 2009 2028 în scopul
conformării la
legislaţia de
mediu şi creşterii
eficienţei

/Partener

Botosani
2. Consiliul
Raional
Sîngerei
(Lider de
proiect)
3. Camera de
Comerţ,
Industrie şi
Agricultură
Botoşani
4. Agenţia
Regională
pentru
Reconstrucţi
e şi
Dezvoltare
Odessa
5. Agenţia
pentru
Dezvoltare
SocioEconomică
Durabilă
„BizGates”
Chişinău
Solicitant 1.Municipiul
/Partener Botosani
2. SC
Agrafics
SRL
3. Asociația
“PARTNET”
Solicitant
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41.832,26

10.807,28

31.601.222,46

31.601.222,46

5

6

7

8

energetice – etapa
II
Programul
Reabilitarea
Solicitant
Operaţional
termică în
Regional
vederea creșterii
2007-2013
eficienței
(POR)/1/1.2
energetice a 3
blocuri din
Municipiul
Botoșani
Programul
Reabilitarea
Solicitant
Operaţional
termică în
Regional
vederea creșterii
2007-2013
eficienței
(POR)/1/1.2
energetice a 2
blocuri din
municipiul
Botoșani
Programul
Reabilitarea
Solicitant
Operaţional
termică a
Regional
blocurilor din
2007-2013
strada Aleea
(POR)/1/1.2
Arcului nr. 4,
Săvenilor nr. 42
și Calea
Națională nr. 56
Programul
Crearea Centrului Solicitant
Operaţional
Național de
Regional
Informare și
2007-2013
Promovare
(POR)/5/5.3
Turistică
Botoșani
Total proiecte aflate în perioada de sustenabilitate

485.320,24

485.320,24

475.568,73

475.568,73

475.082,10

475.082,10

101.515

101.515

35.810.293,99

33.422.025,31

7. Constituirea bazei de date cu ONG-urile din Municipiului Botoșani.
În acest context, la nivelul Serviciului Management Proiecte se realizează o actualizare
anuală a acestei baze de date, apoi fiind transmisă la celelalte departamente ale Primăriei
Municipiului Botoșani.
8. Gestionarea programului de finanțări nerambursabile acordate de la bugetul local. În acest
sens, s-au monitorizat, în colaborare cu Serviciul Contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 350/2005 privind regimul finananțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, finanțările acordate de la bugetul local următoarelor
organizații:
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8.1. Domeniul cultură, educație civică, protecția mediului, social:
Nr.
crt

Denumire
solicitant

Proiect

Nr.contract

Durata
proiectului

Suma
aprobata
lei

Suma
acordata

Procent
executie

lei

1

Asociatia
Expoziția
13076/
CULTUREST tematică
a 10.05.2018
Muvicc în anul
centenar
–
Controlul
populației
în
epoca
lui
Nicolae
Ceaușescu

01.06.201801.12.2018

7,187.00

5,208.50

72.47

2

Asociatia
Buzz Media

B.O.M.D.
– 12060/
concurs
de 02.05.2018
jurnalism pentru
copii
și
adolescenți

25.05.201806.10.2018

5,929.00

5,281.54

89.08

3

Asociatia Pro
Urban

La pas prin 12067/
istoria orașului, 02.05.2018
ediția a III-a

23.05.201823.06.2018

4,692.00

4,677.45

99.69

4

Asociatia
Scut
Botosanean

Botoșani susține 13536/
reîntregirea
16.05.2018
României

16.07.201815.09.2018

7,015.00

5,010.00

71.42

5

Asociatia
Culturala
GEEA

Premiile
12051/
Eminescu
– 02.05.2018
”Teiul de Aur și
Teiul
de
Argint”, ediția
XVIII

14.05.201830.06.2018

8,703.00

8,435.20

96.92

6

Asociatia
Avanti

Copilul de azi 13077/
meșteșugarul de 10.05.2018
mâine

01.08.201831.08.2018

10,112.00

9,036.00

89.36

7

Asociatia
Culturala
Amfiteatru
2006

60 de ani de la 13446/
înființarea
16.05.2018
Teatrului de Stat
Mihai Eminescu
cu trupă proprie

20.08.201822.10.2018

11,878.00

11,878.00

100.00
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8

Societatea
Culturala
Steaua
Nordului

Steaua Nordului 12053/
2018
02.05.2018

01.06.201815.11.2018

6,757.00

6,757.00

100.00

9

Asociatia
Judeteana a
Profesorilor
de Limba
Romana

Festivalul
12053/
național
de 02.05.2018
Poezie și Proză
”Mihai
Eminescu”

26.05.201815.07.2018

10,260.00

10,260.00

100.00

10

Fundatia
Stefan
Luchian

Flori
pentru 12061/
Ștefan Luchian – 02.05.2018
150 de ani de la
naștere

14.05.201830.06.2018

7,200.00

7,096.50

98.56

11

Fundatia
Nicoara

Cetatea
de 12065/
cuvinte/Centenar 02.05.2018
1918-2018

20.05.201810.12.2018

4,313.00

4,013.00

93.04

12

Asociatia
HAPPY

Școala de vară – 13078/
grupuri de risc și 10.05.2018
servicii sociale
de suport

15.06.201815.10.2018

13,356.00

1,806.80

13.53

13

Asociatia
ProCivitas

Astăzi
este 12066/
despre albastru
02.05.2018

15.05.201815.10.2018

9,249.00

8,884.00

96.05

14

Asociatia
Suflete
Albastre

Ne cunoaștem 13447/
drepturile
și 16.05.2018
obligațiile

01.06.201831.10.2018

3,867.00

3,815.77

98.68

15

Asociatia
umanitara
Ofera Sansa
Viitorului

Acces
și 13448/
accesibilitate
16.05.2018

01.06.201831.10.2018

18,796.00

18,723.74

99.62

16

Asociatia
Papucul
Doamnei

Și gestul tău 12054/
contează, ediția 02.05.2018
a XII-a

02.05.201830.06.2018

9,512.00

9,474.85

99.61

17

Camera de
Comert,
Industrie si
Agricultura

4,968.00

0.00

0.00

Profilul
RENUNTARE
absolventului
botoșănean
în
contextul
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economic actual
18

Asociatia
Scoala de
Cooperatie
SCOOP

13449/
16.05.2018

24.09.201830.11.2018

5,971.00

5,019.88

84.07

Unirea-n bucate!

Total

149,765.00

125,378.23

Suma
aprobata

Suma
acordata

lei

lei

8.2. Domeniul sportiv:
Nr.crt.

1

Denumire
solicitant

Asociatia
Judeteana de
Arte martiale

Proiect

Nr.contract

Perioada
proiectului

Procent
executie

Dezvoltare
personală
prin
Arte
Marțiale și
disciplini
asociate
2018

12055/
02.05.2018

02.05.201801.09.2018

10,250.00

10,060.00

98.15

2

Asociatia
Dezvoltarea
FOTBAL
fotbalului de
CLUB Botosani performanță
în
Municipiul
Botoșani

12063/
02.05.2018

02.05.201810.12.2018

578,000.00

578,000.00

100.00

3

Asociatia
Judeteana Tenis
de Masa

Turneu A +
Regional
”Ziua
națională
Amatur”

13534/
16.05.2018

25.08.201815.09.2018

2,476.00

1,890.00

76.33

4

Asociatia
Judeteana de
Lupte Botosani

Promovarea
Sportului de
Performanță

13215/
14.05.2018

01.10.201831.10.2018

9,336.00

0.00

0.00

5

Auto Racing
Club

Sport
și
performanță
în
campionatul
național de

13074/
10.05.2018

01.06.201830.10.2018

10,142.00

9,484.00

93.51
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raliuri 2018
Tabăra
militară
Airsoft
Botoșani

13216/
14.05.2018

01.07.201831.08.2018

14,723.00

14,721.99

99.99

Asociatia
Judeteana de
Atletism

Promovarea
sportului de
performanță

13075/
10.05.2018

01.09.201830.09.2018

9,936.00

9,936.00

100.00

8

Asociaita
Brilliant
Taekwondo
Sporting Club

Vreau să fiu
campionul
din
Botoșani.
Educare și
sport
prin
taekwondo.
WIT
–
Disciplină
olimpică în
municipiul
Botoșani

12064/
02.05.2018

01.06.201801.11.2018

21,081.00

21,081.00

100.00

9

Asociatia
sportiva
Ecologistul

Juniorii,
ascensiune
pentru
fotbalul de
performanță

12059/
02.05.2018

20.05.201810.12.2018

5,691.00

5,569.74

97.87

10

Club Sportiv
Pam*Phil
Botosani

Karate WKF
Sport
Olimpic

12056/
02.05.2018

20.05.201810.12.2018

9,706.00

5,057.35

52.11

11

Club Sportiv
Real
TAEKWONDO
Team

Performanță,
valoare
și
talent prin
taekwondo
WT

12057/
02.05.2018

29.07.201814.10.2018

46,962.00

46,962.00

100.00

12

Asociatia
Clubul Triumf
Botosani

–

13217/
14.05.2018

19.06.201812.08.2018

10,184.00

10,184.00

100.00

6

Clubul Sportiv
Airsoft

7

Volei
Clubul
Triumf
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13

Club Sportiv
Dante Botosani

Botoșani –
Aripi către
viitorul
fotbalului
românesc

13535/
16.05.2018

01.07.201830.11.2018

29,453.00

0.00

0.00

14

Asociatia Club
Sportiv
Magnum
Botosani

Botoșaniul
pe
harta
performanței
în handbal

13218/
14.05.2018

25.07.201810.12.2018

51,346.00

50,708.80

98.76

15

Clubul Sportiv
DAO

Qwan ki do
– activități
sportive în
anul 2018

12058/
02.05.2018

02.05.201810.12.2018

32,009.00

31,110.00

97.19

16

Asociatia
Judeteana
Sportul pentru
Toti

Sportul
pentru toți –
un drept al
fiecărui
cetățean

13219/
14.05.2018

19.06.201810.12.2018

8,705.00

8,705.00

100.00

850,000.00

803,469.88

Total

9. Întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri ale consiliului local în
domeniile specifice activității Serviciului Management Proiecte.
La nivelul Serviciului Management Proiecte s-au întocmit rapoarte de specialitate aferente
hotărârilor de Consiliu Local necesare pentru depunerea/ implementarea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă europeană sau aferente parteneriatelor realizate cu diverse entități (instituții, ONGuri, societăți comerciale), în conformitate cu procedura operațională de realizare a parteneriatelor și
cu legislația în vigoare.
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RELAȚII EXTERNE
În anul 2018 în activitatea de relații externe au fost respectate aceleași principii de crearea unor bune
legături și asigurarea unei reprezentări a comunității și a intențiilor de cooperare pe plan intern și
internațional.
Semnarea Acordului de Cooperare între Municipiul Botoșani și Municipiul Bălți din Republica
Moldova la data de 19 iulie 2018 la Bălți a deschis calea colaborării transfrontaliere prin intermediul
scrierii de proiecte comune și depunerii spre finanțare prin Programul Operațional România –
Republica Moldova 2014 – 2020 . A fost creat astfel un front de lucru pentru colegii de la Serviciul
Programe cu Finanțare Externă care au depus deja primele proiecte. Întâlnirile cu oficialii din
Republica Moldova au continuat pe durata anului trecut și s-au desfășurat atât la Botoșani cât și la
Bălți.
Tot ca o continuare a promovării relațiilor deja stabilite sunt întâlnirile avute cu domnul Vania
Atudorei promotorul înfrățirii cu orașul canadian Laval, prin intermediul căruia sunt mijlocite în
fiecare an schimburi de corespondențe cu partenerii canadieni. Ca un semn al recunoașterii
importanței pe care comunitatea noastră o acordă orașului cu care ne-am înfrățit în anul 2007 o
constituie demersul făcut de acordare a denumirii de Laval parcului aflat în vecinătatea sediilor Casei
Tineretului și Agenției de Protecție a Mediului. În acest parc va fi creat un colț dedicat florei
canadiene cu specii de arbori și plante specifice acestei țări .
În ideea creării de noi legături s-au înscris întâlnirile avute cu ocazia vizitelor de prezentarea a
ambasadorilor Republicii Belarus ( xcelența Sa , Andrei Grinkevich), Irlandei (Excelența Sa, Derek
Feely) și Republicii Armenia ( xcelența Sa, Sergey Minasyan). Cu aceste ocazii au fost înmânate
materiale de prezentare a municipiului și s-au purtat discuții despre posibilitățile de colaborare din
punct de vedere economic , cultural și administrativ .
Aniversarea centenarului României s-a reflectat pe plan local prin începerea demersurilor
pentru atribuirea denumirii de Parcul Carol I parcului aflat în vecinătatea instituției noastre.
De asemenea persoanele care au primit Titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani au
primit această distincție sub semnul aniversării celor o sută de ani de la Marea Unire. Astfel în anul
2018 panoplia Cetățenilor de Onoare ai municipiului nostru s-a îmbogățit cu :
Poetul Aurel Pantea – laureatul Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pe anul 2017
Maria Honceru – textieră dar și interpretă de cântece populare
Nicolae Botgros – prim dirijor și solist al Orchestrei Naționale de Muzică Populară ”Lăutarii ” din
Chișinău
Dr. Doina Hrehoreț – singura femeie chirurg din Europa de est care face transplant hepatic
Angela Paveliuc Olaru- profesor , cu doctorat în etnografie
Aglaia Corneanu – profesor și președinte al Fundației Stefan Luchian
Victor Baciu – profesor și antrenor disciplina lupte greco – romane
Dumitru Lavric - profesor
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O diplomă de excelență pentru întreaga activitate de a fost realizată pentru Stareța Mânăstirii Vorona
, Maica Teofana Scântei care deține această poziție de mai bine de 50 de ani.
Împreună cu reprezentanții Bibliotecii Județene am organizat o vizită de documentare pentru un grup
de studenți masteranzi de la Catedra de Limbă Română ai Universității din Cernăuți – însoțiți de
doamna profesor doctor docent Lora Bostan- șefa Departamentului Documentare Mihai Eminescu. În
cercetarea făcută aceștia au beneficiat de bogatul fond de carte și documente legate de Mihai
Eminescu , au vizitat locurile din Botoșani legate de personalitatea poetului național și au avut o serie
de întâlniri cu persoane oficiale .
Pe parcursul anului 2018 în cadrul ședințelor Comisiei de Avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice creată în baza Legii nr. 60 / 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor
publice și a Legii nr. 61 / 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială a ordinii și liniștii publice, au primit avize favorabile 35 de acțiuni de tip pichetare,
adunare publică, protest, marș, paradă .
Activitatea acestei comisii din care fac parte reprezentanți ai autorității locale, Inspectoratului de
Jandarmi Județean și Poliției municipiului este un model de bună practică și comunicare între toți
partenerii instituționali implicați în sensul evitării oricărei situații de criză și gestionării oricărei stări
posibil conflictuale.
Pornind de la impactul pozitiv de anul trecut produs de apariția primului calendar al instituției , am
elaborat o a doua ediție dedicată de această dată celor 580 de ani de la prima atestare documentară a
Botoșanilor – oraș cunoscut în istorie drept Târg al Doamnelor Moldovei.
Completarea, în limba engleză, ori după caz, în limba română și transmiterea on-line a unor
chestionare, ori alte documente de analiză și sinteză, cum ar fi:
a) Chestionarului aplicat municipalităților interesate sub sub egida Programului european
International Urban Cooperation (IUC) city-to-city cooperation programme.
În acest context sunt direct implicat în corespondența cu reprezentanții acestei structuri, mai
ales în perspectiva accesării de fonduri prin schema de finanțare anuală a Programului city-tocity. În fiecare an se lansează invitația ca orașele să depună cererile de finanțare pentru
parteneriate.
Programul își propune să sprijine legăturile și cooperarea între orașele din UE(în special a
celor cu o populație de peste 50.000 de locuitori) și a celor din America de Sud, Caraibe, India,
Japonia, America de Nord și Asia. Orașele, din țări diferite, care au aplicat proiecte și au fost
selectate, sunt făcute perechi pentru a desfășura împreună activități specifice.
Prin acest Program, liderii locali vor putea aborda la modul direct noile perspective în
dezvoltarea urbană durabilă.
În anul 2018, după ce am înregistrat on-line Primăria (după o consultare cu d-na Administrator
Public) și m-am documentat cu privire la acest Program, eu am redactat în limba engleză și am
transmis electronic o asemenea aplicație din partea Municipiului Botoșani, dar nu a fost
selectată.
Mă pregătesc pentru a aplica din nou și în 2019.
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b) Chestionarul din cadrul proiectului european Carbon Disclosure Project (Proiect pentru
monitorizarea emisiilor de carbon). Acest proiect este inițiat și coordonat sub auspiciile
Convenției Primarilor la care a aderat și Municipiul Botoșani, după cum am mai arătat în acest
Raport de Activitate pe anul 2018.
c) Chestionarul aplicat funcționarilor din Primărie în cadrul proiectului ”Botoșani spune NU
corupției”. În acest context, Institutul pentru Politici Publice are responsabilitatea coordonării
activității de identificare a vulnerabilităților și riscurilor de corupție în cadrul instituției, care,
alături de alte activități de cercetare din proiect (sondaj de opinie la nivelul cetățenilor
municipiului, interviuri cu angajații UAT Municipiului Botoșani) vor contribui în final la
elaborarea studiului-diagnoză: „Primăria Municipiului Botoșani previne și se implică în
combaterea corupției pentru servicii de calitate oferite cetățenilor”.
Înscrierea Municipiului Botoșani în competiția Premiul Capitala Europeană Verde (European Green
Capital Award Competition). Această competiție se desfășoară în fiecare an, la nivel european. Eu mam ocupat personal de corespondența cu organizatorii și de transmiterea aplicației pentru participarea
Municipiului Botoșani la edițiile din ultimii doi ani. Până în acest moment, alte orașe din Europa au
câștigat premiul.
Înscrierea Municipiului Botoșani la concursul pentru un bon valoric WiFi4EU. Acestea pot fi utilizate
de localități pentru a institui puncte de acces Wi-Fi în spații publice, cum ar fi biblioteci, muzee,
parcuri sau piețe publice.
Data aleasă pentru selectarea aplicațiilor on-line din partea localităților ce urmau să primească
voucerul WiFi4EU a fost stabilită în luna mai 2018 pe principiul primul venit, primul servit. Atunci, a
apărut o problemă tehnică și întreaga rețea s-a blocat, iar ca efect direct, întregul proces a fost amânat
până în noiembrie.
În cele din urmă, Municipiului Botoșani, nu a primit un bon valoric WiFi4EU, în anul 2018.
Organizatorii europeni au promis să reia acest proces și în anul următor.
Organizarea și participarea la Webinare (seminarii/ conferințe la distanță, on-line) = corespondența cu
organizatorii, informarea asupra conținutului și a temelor aflate în discuție, înscrierea on-line la
webinar, participarea efectivă când trebuie urmărit webinarul, video și audio, eventual intervenit în
direct.
Această activitate decurge ca o consecință a faptului că Municipiul Botoșani este semnatar și
membru în mai multe organisme și structuri asociative europene, internaționale, naționale,
regionale, etc.
Exemple de webinare la care am participat în calitate de reprezentant al Primăriei, în anul
2018:
- Discutarea rezultatelor interviurilor realizate de experți în cadrul proiectului INNOVCare
(Municipiul Botoșani este unul dintre beneficiarii acestui proiect).
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Seminarii on-line organizate în contextul aderării Municipiului Botoșani la CONVENTIA
PRIMARILOR PENTRU CLIMĂ ȘI ENERGIE (validată în data de 26.04.2018 prin HCL nr.92).
Proiectul de mediu PLANHEAT, unde Municipiului Botoșani a fost invitat ca partener de
către inițiatorii europeni.

Pentru îmbunătățirea actului administrației publice și accesării mai eficiente a fondurilor europene, am
reînceput demersurile de aderare a Municipiului Botoșani la organizația Orașe Active și Deschise
Smart Cities (Open & Agile Smart Cities) printr-o intensă corespondență cu Secretariatul de la
Bruxelles.
Orașe Active și Deschise Smart Cities este o asociație internațională de tip rețea, cu sediul la
Bruxelles, la care aderă orașele cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor prin
inovare și adoptarea unor tehnologii de vârf. Până la ora actuală, nici un oraș din România nu a
aderat la această asociație.
Astfel, asociația are ca obiectiv central construirea unei rețele de orașe care vor dezvolta
împreună o platformă de date și servicii pentru a fi recunoscute apoi prin apelativul orașe
“smart”.
Rețeaua va sprijini orașele membre în implementarea noilor tehnologii.
Aderarea se va înfăptui în martie 2019, împreună cu Municipiul Suceava și cu Municipiul Iași.
Toate activitățile organizate și desfășurate au vizat deschiderea și apropierea autorităților de cetățeni
și de valorile culturale ale comunității locale precum și creșterea transparenței actului administrativ.
Acțiunile s-au reflectat în prezentările și relatările mass media ceea ce demonstrează încă o dată
deschiderea instituției noastre.

INSTITUȚII DE CULTURĂ
TEATRUL „MIHAI EMINESCU”
În ciuda faptului că funcționează într-un spațiu inadecvat, Teatrul “ Mihai
Eminescu” și-a continuat evoluția pe o curbă ascendentă, realizând și depășind
indicatorii din Planul de management, îmbunătățindu-și imaginea în comunitate, în
teatrul românesc, în reuniunile internaționale de profil.
Cu cinci premiere realizate în anul 2018, Teatrul „ Eminescu “ a prezentat 103
reprezentații, din care 79 la sediu și 24 în alte localități, realizând un record de
spectatori – plătitori- 26 576, vânzarea biletelor aducând venituri proprii de 223 411,85
lei. Prin parteneriate încheiate cu unități școlare din municipiu și județ, prin spectacole
umanitare s-au perindat prin unica sală de spectacole încă 15 000 de botoșăneni.
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Este adevărat, creșterea salariilor personalului artistic a făcut ca la o analiză
contabilă a raportului dintre subvenție și veniturile proprii situația să nu fie tocmai
favorabilă Teatrului, în ciuda realizărilor fără precedent.
2018 a fost, pentru Teatrul” Eminescu”, anul record și din punctul de vedere al
prezenței în festivaluri naționale și internaționale, respectiv, la București, Oradea,
Bacău, Vaslui, Galați și Pitești, la Cernăuți-Ucraina și Soroca- Republica Moldova.
Prezența în opt festivaluri “ spune” ceva: că a crescut și nivelul spectacolelor puse în
scenă la Teatrul “ Eminescu” din Botoșani.
Teatrul “Eminescu” a dovedit constanță și în accesarea fondurilor acordate de
Primărie și Consiliul Municipal, cu finanțare din aceste surse fiind organizate Festivalul
Național de Teatru pentru Liceeni- “ Amfiteatru” și ediția a XIII-a a Zilelor Teatrului “
Mihai Eminescu” , prilej cu care a fost marcată împlinirea a 60 de ani de la înființarea
Teatrului “ Mihai Eminescu “ cu trupă proprie.
În anul Centenarului, Teatrul “ Eminescu” a fost partener într-un spectacol
aniversar realizat în colaborare cu “Rapsozii Botoșanilor” și Școala Populară de Arte “
George Enescu”.
Teatrul “ Eminescu” a fost partener în spectacole prin care s-a acordat Premiul
Național de Poezie “Mihai Eminescu” și a fost aniversată Școala Populară de Arte.
Pe o structură prepoderent teatrală a fost reluată “ Joia tineretului”, cu o
participare numeroasă a tinerilor.
Prezență tot mai vizibilă, Teatrul din Botoșani a fost invitat la aniversările
teatrelor din Bacău și Piatra Neamț.
Rămân, în continuare, în atenția managementului Teatrului, două direcții
distincte: pe de o parte, montarea unor spectacole care să răspundă într-o măsură cât
mai mare așteptărilor iubitorilor de teatru din comunitate, iar pe de altă parte,
asigurarea unei trupe tot mai performante în așa fel încât la revenirea în clădirea
Teatrului, trupa și ambientul teatral să fie pe măsura tradițiilor dar și al efortului
comunității de a avea, cu adevărat “ un templu al artelor”.

TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET „VASILACHE”
Teatrul „Vasilache” a prezentat spectacole în cadrul programului „Să ştii mai multe, să
fii mai bun!” în anul 2018 cu implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a dascălilor, atât din
municipiu, din judeţ dar şi din localităţile limitrofe.
În perioada ianuarie – mai 2018, precum şi în noiembrie şi decembrie 2018, Teatrul
pentru Copii şi Tineret “Vasilache” Botoşani a susţinut lunar, câte două spectacole pentru
copii, cu actori și păpuși, în incinta Muzeului Bucovinei din Suceava.
Pag. 141 din 147

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

În lunile februarie - martie 2018 la Târgu Neamţ a fost prezentat spectacolul „Soacra cu
trei nurori”; la Iaşi, într-un parteneriat cu Ateneul Tătăraşi a fost prezentat spectacolul „Scufiţa
Roşie”, iar copiii din Suceava, Săveni şi Dorohoi s-au bucurat de spectacolul „Extraordinarele
peripeţii ale lui Hansel şi Gretel”.
În data de 4 martie 2018 a avut loc premiera spectacolului „Aventurile lui Gulliver”, în
regia lui Ion Sapdaru.
În cadrul Studioului de Teatru pentru Tineret, în 26 aprilie 2018 la Câmpulung
Moldovenesc şi Gura Humorului, a fost prezentat spectacolul „Fata din curcubeu”, text și
regie Lia Bugnar.
În perioada 3-6 mai 2018, Teatrul “Vasilache” s-a deplasat la Ivano Frankivsk Ucraina, pentru a prezenta spectacolul „Aventurile lui Gulliver”
În luna mai 2018 Teatrul pentru Copii şi Tineret a fost gazda Festivalului – Concurs
„Micii păpuşari, dar şi partener împreună cu Societatea Cultural Artistică „Arlechin”
Botoşani, Palatul Copiilor, Botoşani şi Grădiniţa cu program prelungit „Şotron” Botoşani.
În perioada 31 mai – 2 iunie 2018, la Braşov, în cadrul Festivalului Internaţional de
teatru pentru Copii Arlechino – Caravana Poveştilor, trupa Teatrului „Vasilache” a prezentat
spectacolul „Aventurile lui Gulliver”
Cea de-a doua premieră din anul 2018 „Alexandru Lăpuşneanul”, în regia lui Marius
Rogojinschi a fost la Cetatea de Scaun a Sucevei, în data de 24 iunie, în cadrul Programului
Ştefanian.
Teatrul
pentru
Copii
şi
Tineret
“Vasilache”
s-a
deplasat
în
perioada 12 - 15 august 2018, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret
„Cărăbuş” Brăila – STRADAL, ediţia a V-a, în cadrul Zilelor Municipiului Brăila pentru a
prezenta spectacolul „Capra cu trei iezi”
În perioada 18 - 19 august 2018, trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolele
”Legenda Cetății Neamțului”, „Punguța cu doi bani”, „Capra cu trei iezi” și „Soacra cu trei
nurori” în cadrul celei de-a V-a ediţie a Festivalului de artă Medievală ”Ștefan cel Mare” –
Suceava 2018, organizat de Muzeul Bucovinei.
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În luna septembrie 2018, trupa Teatrului Vasilache a prezentat spectacolul „Punguţa cu
doi bani” în cadrul Festivalului Septemberfest, Botoșani.
În data de 16 septembrie 2018, a avut loc premiera spectacolului ”Fram, ursul polar”,
în regia lui Toma Hogea.
Sâmbătă, 13 octombrie 2018, în sala Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”
Botoşani a avut loc ceremonia decernării PREMIILOR „DIALLOG 2018”, pentru Excelenţă
în domeniu creativităţii, creaţiei şi viziunii manageriale, pentru interpretare şi experiment
artistic. Amfitrionul ceremoniei a fost domnul Alexa Visarion, preşedintele Asociaţiei
Culturale „Diallog” şi autor al volumului „Nostalgia valorii”, volum ce a fost lansat cu acest
prilej în prezenţa domniei sale.
În perioada 22 – 24 noiembrie 2018, spectacolul „Aventurile lui Gulliver” a fost
prezentat în cadrul Festivalului Internaţional al Teatrului de Animație ImPuls care s-a
desfășurat la Bucureşti.
La invitaţia Consulului general al României la Cahul, Republica Moldova şi a Teatrului
Republican Muzical – Dramatic „B.P. Haşdeu”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a
participat în perioada 27 – 30 noiembrie 2018 la manifestările organizate la Cahul cu prilejul
Zilei Naţionale a României şi a Centenarului Unirii.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” a prezentat cu această ocazie spectacolele
„Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu şi „Soacra cu trei nurori” de Ion Creangă, promovând în
acest context două din cele mai frumoase lucrări ale literaturii române pentru copii.
Instituția a încheiat un parteneriat de colaborare cu Muzeul Bucovinei, urmând a
susține lunar câte 2 spectacole în incinta muzeului în perioada noiembrie 2018 – iunie 2019.
În data de 22 decembrie 2018 a avut loc premiera spectacolului „Copiii stau în camera
lor”, în regia lui Lenuş - Teodora Moraru, un spectacol prezentat în cadrul Studioului de
Teatru pentru Tineret.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” în parteneriat cu secţia de Pediatrie a
Spitalului Judeţean Mavromati Botoşani a desfăşurat în perioada octombrie – decembrie 2018
Programului umanitar „Teatrul ne face bine” prezentând lunar, un spectacol oferit probono în
primul rând copiilor pacienţi internaţi din municipiul Botoşani cât şi din judeţ, rudelor
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însoţitoare cât şi personalului instituţiei medicale, pentru a contribui la ameliorarea condiţiei
psihice a copiilor internaţi, pentru a-i ajuta să depăşească şi prin acest fel condiţia de pacient
cu toate elementele contextuale ce ţin de specificul acestei situaţii.
Teatrul „Vasilache” a fost partener al Asociaţiei „Salvaţi o inimă”, în campania
umanitară „Împreună pentru Nicoleta”. Campania a avut cop strângerea de fonduri pentru
eleva Nicoleta Borhan (Şcoala Grigore Antipa) ce urma să suporte un tratament
chimioterapeutic şi o operaţie de tumoare malignă limfatică în Turcia.
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” împreună cu Teatrul „Mihai Eminescu” au
iniţiat o campanie de solidaritate şi strângere de fonduri pentru colegul şi actorul Mihai
Donţu, sub genericul „Împreună alături de Mişa”, campanie motivată de complicata şi greaua
suferinţă în care se află.
a)

Premiere

Număr premiere

4

b)
Spectacole prezentate
Număr spectacole

217

c)
Spectatori
Număr spectatori

23.887

d) Venituri proprii - lei
Venituri proprii

179.139

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

7

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

4

g) Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (% )
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor
14,58 %
instituţiei (%)
h) Număr de apariţii în presă
Număr de apariţii în presă

163
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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

61,89 %

28
22

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

56,80 lei

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

83,48 %

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

FILARMONICA DE STAT BOTOŞANI
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pentru evaluarea anuală a managementului
Filarmonicii de Stat Botoşani. Instituţia este condusă de către un manager şi un director artistic.
Raportul prezintă activitatea desfăşurată în anul 2018 şi cuprinde parţial stagiunile de concerte 20172018 şi 2018-2019, concertele si evenimentele din programul minimal şi evenimentele susţinute în
afara programului minimal. Astfel, au fost realizate producţii artistice proprii (concerte simfonice,
vocal-simfonice, concerte extraordinare, recitaluri camerale, concerte educative, concerte de
divertisment, precum şi alte manifestări muzicale ocazionale, realizate în diferite parteneriate), în
consens cu politicile culturale ale autorităţilor locale concepute pentru a răspunde nevoilor
comunităţii.
Pe parcursul anului 2018 au urcat pe scenă mari personalităţi ale scenei muzicale româneşti şi
internaţionale, precum: dirijorul Sabin Păutza, pianistul Alexei Nabioulin (Rusia), violoncelistul
Laurenţiu Suma, dirijorul Ramiro Arista (Argentina) ş.a. Acest fapt conduce implicit la un nivel de
atractivitate ridicat din partea publicul larg, creşterea numărului de beneficiari şi a veniturilor
instituţiei. În acest sens, este de menţionat faptul că venitul prevăzut pentru anul 2018 a fost de
240.000 RON, iar venitul realizat a fost de 256.542 RON, reprezentând o cifră mai mult decât
satisfăcătoare. Pentru a ne desfăşura activităţile artistice conform proiectului de management şi de a
ne încadra, totuşi, în buget, am ales deseori să promovăm tinerii - elevi sau studenţi -, atât în calitate
de solişti, dar şi în calitate de colaboratori ai orchestrei.
Pentru anul 2018 a fost prevăzut un număr de 80 de concerte, însă, deşi am fost nevoiţi să ne
descurcăm cu un buget relativ restrâns, au fost prezentate publicului 85 de concerte (dintre care 49 la
sediu, iar 36 în deplasare), depăşind, astfel, aşteptările. S-au organizat concerte simfonice săptămânale
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(cele de vineri seara) cuprinzând o vastă gamă de lucrări simfonice din repertoriul naţional şi
universal, dar şi 3 concerte de deschidere a stagiunii 2018-2019. De asemenea, s-au organizat concerte
extraordinare, ce au constat în: Concerte de Anul Nou; Concert de Mărţişor; Concert Pascal şi Concert
de Crăciun. S-au susţinut concerte cu rol de Seară de operă/operetă, în care au fost integrate atât
lucrări orchestrale de largă popularitate, cât şi arii sau duete din opere celebre; concerte de popsimfonic sau rock-simfonic, cu solişti vocali precum: Paula Seling (solistă în cadrul Concertului
Pascal şi cel de Crăciun), formaţia Proconsul („Proconsul simfonic"- noiembrie 2018). Aceste
spectacole s-au desfăşurat atât pe plan local (la sediul instituţiei sau în alte spaţii neconvenţionale:
Parcul „Mihai Eminescu", Pietonalul Unirii, Piaţa „1 Decembrie"), precum şi în localităţi din alte
judeţe, precum: Suceava, Iaşi, Neamţ.
De asemenea, au avut loc concerte cu muzică din filme (dirijor: Ilarion Ionescu-Galaţi) şi
latino-americane (dirijor: Ramiro Arista). În stagiunea estivală am avut un real succes în ceea ce
priveşte concertele de pe Pietonalul Unirii - 3 concerte ce au cuprins lucrări latino-americane şi
arii/duete din opere/operete celebre (dirijor: Ramiro Arista; solişti: Mediana Vlad, soprană / Bogdan
Lupea, tenor), dar şi 3 concerte camerale susţinute de Ansamblul „Athenaeum Brass Quintet". De
asemenea, la începutul lunii septembrie, Filarmonica de Stat Botoşani a susţinut 2 concerte în cadrul
festivalului September Fest - proiect al Primăriei Botoşani -, ce a avut loc în Centrul Vechi (dirijor:
Daniel Manasi; solist: Andrei Lazăr, tenor).
Pe parcursul anului 2018 au avut loc şi concerte de promenadă sau de divertisment în spaţii
neconvenţionale (Parcul „Mihai Eminescu", Pietonalul Unirii, Piaţa „1 Decembrie"), susţinute de
solişti ca Maria Miron (mezzo-soprană) sau de formaţii camerale precum „Athenaeum Brass Quintet"
şi orchestra de suflători a Filarmonicii de Stat Botoşani.
S-au organizat concerte educative pentru elevi, dar şi concerte pentru promovarea tinerelor
talente - în parteneriat cu Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava („Tinere Speranţe" - mai
2018).
Prezentarea unor programe artistice variate, atractive pentru un public larg, dotarea orchestrei
cu instrumente muzicale performante (în anul 2018 a fost achiziţionat un oboi), nivelul artistic crescut
al interpretărilor şi prezenţa constantă a unor artişti de talie internaţională pe scena de concerte a
filarmonicii au determinat creşterea permanentă a numărului de spectatori/beneficiari. Astfel, în anul
2018, am avut un număr de 48.446 spectatori/beneficiari, dintre care la sediu - 17.013, iar în deplasare
- 31.433. De asemenea, la cele 6 concerte estivale din luna august, s-a înregistrat un număr de
aproximativ 8.200 spectatori/beneficiari, iar la cele două concerte din luna septembrie (în cadrul
festivalului September Fest) - un număr de 7550 spectatori/beneficiari.
La Filarmonica de Stat Botoşani funcţionează un Consiliu administrativ cu rol deliberativ şi un
Consiliu artistic cu rol consultativ. Pe parcursul anului 2018, Consiliul administrativ s-a întrunit de 5
ori, la solicitarea managerului şi s-au adoptat hotărâri cu majoritate de voturi, în limitele
competenţelor stabilite, cu privire la probleme organizatorice, angajări, achiziţii, buget, iar Consiliul
artistic s-a întrunit de 2 ori, fiind convocat de către direcţiune. Hotărârile Consiliului artistic au vizat
în special acordul membrilor consiliului cu privire la strategia artistică a instituţiei, a propunerilor de
colaborări artistice (dirijori, solişti) şi a evaluării personalului. Pe parcursul anului 2018 s-au făcut
angajări de personal, atât artistic, cât şi administrativ (luna aprilie: consultant artistic - debutant;
economist - gr. I; luna septembrie: artist instrumentist violoncel - debutant; artist instrumentist vioara I
- debutant; artist instrumentist vioara a II-a - debutant; artist instrumentist corn - debutant) şi
promovări (luna aprilie: impresar artistic - gr. IA; luna septembrie: artist instrumentist fagot - gr. I;
luna octombrie: director adjunct; şef partidă contrabas - gr. IA; luna decembrie: artist instrumentist
violă - gr. I; artist instrumentist violoncel - gr. I; artist instrumentist trombon - gr. I).
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Mediul intern bun este favorabil desfăşurării activităţilor în condiţii normale de lucru bazate pe
relaţii de respect şi colaborare între angajaţi şi între compartimentele funcţionale. Colaborarea
profesională bună între membrii orchestrei cu experienţă şi cei tineri, cu dirijorii şi soliştii invitaţi,
creează premisele necesare creşterii permanente a calităţii actului artistic, fapt remarcat adeseori de
artiştii invitaţi dar şi de public.
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