PROIECTE DEPUSE DE CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI BOTIZ ÎN PERIOADA 2005-2010
PENTRU OBŢINEREA DE FINANŢĂRI, DE LA DIFERITE ORGANISME


PROIECTUL „CONSTRUIRE DE AŞEZĂMÂNT CULTURAL ÎN COMUNA BOTIZ”proiect depus la Ministerul Culturii şi Cultelor & Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor”-scopul : construirea unui cămin cultural destinat

evenimentelor cultural artistice,proiect declarart eligibil în curs de implementare,depus în
speranţa asigurării unui lăcaş de cultură,în vederea organizării unor evenimente , pentru
comunitatea locală







PROIECTUL „ÎNFIINŢARE STADION COMUNAL ÎN LOCALITATEA BOTIZ”proiect depus în baza OG nr.7/2006 în cadrul Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural ( în derulare)

scopul: construirea unei baze sportive cu teren de sport,recondiţionat/refăcut,
amenajarea de tribune cu scaune,pistă de alergat,transformarea vestiarului prin mărire
şi modernizare,toate, cu scopul de a stimula practicarea sportului în rîndul iubitorilor de
mişcare,sportul fiind cel mai accesibil mijloc de educare fizică şi morală
PROIECTUL „DEVOLTAREA ECONOMICO SOCIALĂ A ZONELOR RURALE” –
proiect derulat prin Programul PHARE CBC România-Ungaria (finalizat)

scopul : sprijinirea autorităţilor locale în vederea accesării finanţărilor
europene,stimularea interacţiunii reale între comunităţile angrenate în proiect,creşterea şi
întărirea capacităţii organizaţiilor locale şi regionale române şi maghiare de a pregăti
proiecte transfrontaliere,creşterea gradului de pregătire profesională a personalului ,în
vederea pregătirrii de proiecte cu finanţatre europeană.Prin acest proiect s-au
achiziţionat mobilier:scaune şi mese de birou,masă rotundă pentru diverse
întruniri,imprimantă multifuncţională şi laptop înfiinţîndu-se Sala „Europa”,destinată
pentru întîlniri de lucur sau schimburi de experienţă.
PROIECTUL „CONSTRUIRE ŞCOALA CU CLASELE I-IV BOTIZ”-proiect derulat
prin Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului (finalizat)

scopul:finalizarea construcţiei clădirii din curtea şcolii de pe strada Teilor,construcţie
începută înainte de anul 1989.Obiectivul proiectului a vizat crearea unor condiţii civilizate
de educaţie într-o clădire modernă cu toate utilităţile asigurate precum şi mobilier nou şi
sală de sport.
 PROIECTUL „REABILITARE ŞCOLA CU CLASELE V-VIII BOTIZ” ”-proiect
derulat prin Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului (în curs de
derulare)

scopul:reabilitarea capitală exterioară,a clădirii Şcolii de pe strada Salcămilor prin
crearea unei imagini moderne a unităţii de învăţămînt,cu asigurarea utilităţilor şi implicit
crearea de condiţii bune pentru desfăşurarea procesului educaţional
 PROIECTUL „EXTINDERE ILUMINAT ELECTRIC ÎN LOCALITATEA BOTIZ” –(în
derulare) proiect depus în cadrul Programului „ELECTRIFICARE 2007-2009”
derulat prin Ministerul Administraţiei şi Internelor
scopul:extinderea curentului electric pe străzile unde acesta nu există,în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de trai a locuitorilor din străzile vizate


PROIECTUL „DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR RURALE DIN ZONA
SĂTMARULUI” (în derulare)-proiect depus la Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale în cadrul Programului LEADER –PNDR (Program Naţional de
Dezvoltare Rurală”
scopul:colectarea,analizarea şi difuzarea de informaţii privind acţiunile comunitare de

dezvoltare locală,consolidarea la nivel comunitar a bunelor practici de dezvoltare
rurală,implicarea şi iniţierea factorilor locali din domeniul dezvoltării rurale ,a micilor
întreprinzători în accesarea de fonduri şi depunerea de proiecte în vederea pnerii în
practică a ideilor de dezvoltare locală,elaborarea unor programe de formare ,destinate





grupurilor de acţiune locală în curs de constituire şi asistenţă tehnică pentru cooperarea
interteritorială şi interregională
PROIECTUL „EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ
UZATĂ ÎN JUDEŢUL SATU MARE” –CANALIZARE- proiect derulat în cadrul
Programului POS Mediu AXA PRIORITARĂ 1 ,derulat prin M.M.D.D. în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Satu Mare,a cărui membru este şi
comuna Botiz- (în derulare)
scopul:realizarea sistemului de canalizare pe raza comunei în vederea îmbunătăţirii

sănătăţii publice şi a calităţii vieţii

PROIECTUL „REABILITARE SALA DE SPORT”-prin Programul de construcţii „Săli de

sport”derulat prin Ministerul Dezvoltării ,faza de depunere – „proiect”
scopul:reabilitarea Sălii de sport din curtea şcolii de pe str.Salcîmilor,prin extindere şi
dotare corespunzătoare

Stimaţi cititori ai acestei Secţiuni:
Prin informările referitoare la proiectele derulate sau în curs de derulare prezentate ,am
dorit să vă aducem la cunoştinţă faptul că,scopul conducerii Primăriei locale ,este acela
de a îmbunătăţii aspectul general al comunei,astfel încît,acesta să corespundă cît mai
bine aşteptărilor comunităţii.În acest sens urmărim ca prin orice modalitate legală să
atragem fonduri pentru dezvoltarea locală,prin urmărirea proiectelor de finanţare în care
să ne putem angrena ca autoritate publică locală.Întrucât atragerea de fonduri europene
este o preocupare generală,de nivel naţional,facem eforturi ca şi la rîndul nostru să ne
putem antrena la proiecte de finanţare,a căror condiţii sunt potrivite pentru noi,ca
autoritate locală.

