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Prezentul Raport se întemeiază pe baza prevederilor art.63 alin.(3) litera
“a”,din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare.
Principalul obiectiv al anului 2009, a fost acela de a continua demersurile
începute în tot ceea ce reprezintă interesele şi nevoile cetăţenilor,de aplicarea în
mod corect a actelor normative şi a legislaţiei emise de autorităţile competente.
Obiectivele mele s-au bazat pe orientarea comunei,înspre dezvoltare
continuă,modernizare şi prosperitate.
Am avut în vedere de asemenea,crearea unei administraţii
efieciente,echilibrate,bazată pe o gândire obiectivă asupra problemelor cu care
se confruntă comunitatea.
Am avut în vedere o informare cât mai corectă asupra
priorităţilor,perspectivelor de dezvoltare a comunei,oportunităţilor care există
în jurul instituţiei,clarificarea resurselor care se pot folosi,identificarea
acţiunilor care trebuie întreprinse.
Toate aceste obiective au ca bază, capacitatea de a forma grupuri comune de
lucru în cadrul aparatului de specialitate,menite să implementeze,să
monitorizeze,să evalueze programele şi priorităţile propuse de mine,să
încadreze în cadrul legal,oportunităţile de dezvoltare a comunei,având ca
fundament Obiectivele de interes local propuse pentru realizare în anul
2009,aprobate prin HCL nr.53/2008.
Aceste obiective care sunt gândite şi stabilite pentru fiecare an,prin sprijinul
consiliului local,sunt construite în două direcţii principale:de rezolvare a
problemelor existente la nivelul comunei şi de anticipare a eventualelor
probleme care se pot ivi,pe parcursul unui an de lucru.

Un rol important în demersurile mele de implementare a politicilor publice
concepute şi bazate pe nevoia de,nou şi pe dezvoltare a comunităţii ,l-a avut
Consiliul local,care şi-a acordat sprijinul în aplicarea programului de investiţii şi
obiective de interes local pe anul 2009.
În acest sens,consiliul local a demonstrat chiar dacă uneori şi abilitate,dar şi
multă supleţe colegială,reuşind să simplifice prin deliberările sale,proiectele de
hotărâre iniţiate de primar,proiecte a căror scop,era unul comun,primar-consiliu
local,menite să ducă la o mai bună dezvoltare locală.
Maturitatea consiliului local,s-a materializat în trei direcţii principale:
 rezolvarea problemelor locale,cu respectarea interesului general,
 luarea deciziilor în condiţiile legii,
 colaborare şi consultare cu primarul comunei.
Un alt sprijin, în implementarea politicilor publice de dezvoltare locală,l-a
avut aparatul de specialitate al primarului şi viceprimarul,cu sprijinul căruia am
reuşit să încheiem un an pozitiv.Activitatea personalului de specialitate,a fost
direcţionată spre responsabilizarea deciziilor în ramura de activitate,ceea ce a
dus la intensificarea autoperfecţionării,la o cunoaştere mai profundă a
legislaţiei de specialitate din cadrul ariei de acţiune şi la creşterea ambiţiei
profesionale.
Pot afirma cu certitudine,că dispun de un aparat de specialitate bine
pregătit,cu ajutorul căruia putem demonstra,împreună,că administraţia
locală,este o structură a cărei activitate se bazează pe fapte şi pe îndeplinirea
atribuţiilor care îi revine,în limita competenţelor legale,cu unele excepţii care se
vor reglementa în timp.Mă refer aici în ceea ce priveşte latura de comportament
şi nu de profesionalism.
În anul 2009 am fost un reprezentant activ şi prezent,la toate întâlnirile sau
şedinţele la care am fost invitat,achitându-mă de rolul de reprezentant al
comunei sau al consiliului local,cu succes.
În baza obligaţiilor care îmi revin în baza Legii nr.215/2001,am întreprins
atribuţiile referitoare la:
 relaţia cu Consiliul local,
 atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor,
 atribuţii referitoare la bugetul comunei.
În concret,în prezentul Raport am încercat să cuprind în linii mari activitatea
anului 2009,încercând o structurare cât mai clară pe domenii de activitate,în
principiul transparenţei şi a legalităţii.
În acest sens ,am să fac o informare pe cele mai importante linii,începând cu:
 procesul de eliberare a actelor normative şi luarea deciziilor
urmând ca pe parcursul raportului să se identifice,date referitoare la:






partea economică,buget,finanţe,
socială,mediu,urbanism,educaţie,
cultură,sport,culte,investiţii,
priorităţi pentru anul 2010.

1.Procesul de elaborare a actelor normative şi de luare a deciziilor
 În cursul anului 2009 au fost întocmite,adoptate,emise :
-un număr de 57 de Hotărâri de Consiliu local
-au fost afişate un număr de 12 Procese verbale ale şedinţelor
ordinare ale Consiliului local al comunei Botiz
-un număr de 466 Dispoziţii emise de primarul comunei
Proiectele de acte normative sunt întocmite şi pregătite ,prin intermediul
secretarului comunei ,în colaborare cu oficiul juridic şi cu celelalte birouri de
specialitate.
În cursul anului 2009 au fost înregistrate un număr de 6656 de adrese,acte
şi solicitări înaintate spre soluţionare instituţiei noastre.Toate problemele
semnalate au fost tratate cu maximă atenţie şi seriozitate,neavând în momentul
de faţă,probleme privind întârzierea soluţionării acestora.
În baza principiului transparenţei
a fost creată pagina web a
primăriei,unde sunt aduse la cunoştinţa publică,activităţile derulate de către
administraţia locală,pagină care este în lucru,până la crearea la zi a
informaţiilor,urmând ca periodic să se afişeze acţiunile întreprinse şi să se preia
mesajele înaintate on line.Pagina web găzduieşte inclusiv poze despre
activităţile care se desfăşoară în comună.Aceste informaţii se pot găsi la
www.botiz.ro, celor care au conexiune la internet.
Programul de audienţe al primarului,afişat la sediul instituţiei a fost
respectat întocmai,uneori transformându-se din discuţii simple în consultaţii
juridice,pe anumite teme care interesează pe cetăţean:asistenţă şi protecţie
socială,întabularea proprietăţii,stare civilă,urbanism,conflicte familiale etc.
Întâlnirea cu cetăţenii a avut loc nu numai în cadrul programului de
audienţe ci ori de câte ori a fost nevoie,am fost deschis la dialog şi maleabil în
tot ceea ce priveşte rezolvarea situaţiilor ivite în raport cu cetăţenii.
În acest sens a fost nevoie de o atenţie deosebită, având în vedere faptul că,
uneori, politicul are imixtiuni şi în ceea ce priveşte raportul cetăţeanadministraţie.
Acest demers de a fi în contact permanent cu cetăţeanul,a condus la
eliminarea multor probleme,prin oferirea de soluţii autorizate de lege,creând
astfel o încredere în administraţia locală şi un real suport în soluţionarea
problemelor.

În cursul anului 2009,prin persoana responsabilă cu arhiva, s-a întocmit un
nou Nomenclator arhivistic şi s-au selectat un număr de 740 dosare conţinând
documente cu termen expirat,cu avizul Direcţiei Judeţene de Arhivă.
Despre cazurile în care instituţia a fost acţionată în justiţie,vă informez că:
Pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti se află 13 dosare,introduse de
persoane fizice sau juridice,care reprezintă probleme ca:fond funciar, în
majoritatea cazurilor,probleme privind drepturi salariale,autoritate
tutelară,somaţie de plată.Aceste cazuri sunt gestionate prin biroul juridic,în
momentul de faţă ,2 dosare fiind definitivate,iar pentru celelate sunt depuse
întâmpinări sau concluzii scrise,dup caz.
2.Situaţia economică
 buget-finanţe,impozite şi taxe locale
 urbanism,agricultură,investiţii şi dezvolatare rurală,mediu
Creşterea economică a comunei şi continuitatea la nivel local,a politicilor
publice locale elaborate,a fost una din priorităţile anului 2009,prin implicarea
factorilor locali,în procesul de realizare şi dezvoltare economicosocială,indiferent dacă resursele financiare au fost asigurate din fonduri
guvernamentale,venituri proprii sau împrumuturi.
Activitatea economico-socială s-a bazat pe servicii de diferite
tipuri,agricultură,transporturi,etc.
În prezent pe raza comunei funcţionează un număr de 78 de firme pe
diverse domenii de activitate,comerţ,transport,fabricarea produselor de
morărit,comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,întreţinere şi reparaţii
autovehicule,baruri,creşterea
animalelor,a
păsărilor,construcţii
clădiri,prelucrarea lemnului etc.
Preocuparea de bază a locuitorilor comunei Botiz,a rămas agricultura
creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în
extravilan,ponderea cea mai mare fiind reprezentată de producţia individuală.
În evidenţele biroului agricol,al primăriei în anul 2009 au fost înregistrate
14 exploataţii agricole,structura lor fiind mixtă.
Culturile principale au rămas cele tradiţionale ca cereale,cu tendinţe spre
cultura de căpşuni,legume şi pomi fructiferi.Aceste culturi au cunoscut o
creştere în ultima perioadă,ceea ce demonstrează un interes al micilor
producători spre aceste culturi.
În anul 2009,s-au eliberat un număr de 52 certificate de producător,s-au
întocmit 6 dosare pentru accesarea de fonduri europene.

Structura animalelor şi a păsărilor la societăţile comerciale crescătoare de
animale/păsări este următoarea:
1. Sc Boviferm SRL-99 capete bovine
2. SC Total Plus SRL-114 capete bovine
3. SC Ave Buras-30 –capete bovine
4. SC Cristal Home SRL-39.000 păsări
5. SC Pro Avis SRL-144.000 păsări
6. SC Miva Prod SRL-14.500 păsări
7. SC Ave Impex SRL-260.000 păsări
8. SC Ovo Plus SRL-12.000 păsări
La gospodăriile populaţiei structura animalelor este următoarea:
bovine
353

porcine
498

cabaline
103

ovine/caprine
694

În comuna Botiz sunt înregistrate următoarele utialje:
Utilaj
tractoare
combine
pluguri
grape cu discuri
masini amendamente
semănători păioase-prăşitoare
masini erbicidat
cultivatoare
prese balotat
remorci tractor

Număr
persoane fizice/persoane juridice
60/22
5/3
50/18
34/12
-/2
20/20
15/4
15/4
5/1
19/11

O condiţie esenţială în ceea ce priveste partea economică a unei localităţi,prin
atragerea posibilelelor investiţii, o reprezintă aspectul general al localităţii,
starea infrastructurii fizice,care este importantă pentru funcţionarea optimă a
civilizaţiei moderne.
În anul 2009 am reuşit să mai parcurgem paşi importanţi în ceea ce priveşte
consolidarea infrastructurii,reuşind asfaltarea a 90% din străzile
comunei;extinderea reţelei de alimentare cu apă ,care,este un indicator
important al gradului de civilizaţie şi al calităţii vieţii,alimentarea cu energie
electrică şi gaze naturale,cu un grad de acoperire de 90%.

În comuna noastră,infrastructura de telecomunicaţii este bine reprezentată în
comparaţie cu alte comune.Pe parcursul anului am acordat aviz pentru
branşarea la reţeaua de internet la mai multe locuinţe,ceea ce este de asemenea
un lucru important pentru o comunitate care se doreşte a fi printre primele din
judeţ.
Un lucru important în viaţa economică a unei localităţi o conferă şi faptul
că,legătura comunei cu exteriorul se realizează atât pe cale rutieră cât şi pe cale
ferată.
Nivelul ridicat de trai spre care ne îndreptăm,reiese şi din activitatea biroului
de urbanism în cadrul căruia,în anul 2009 au fost eliberate un număr de 49
autorizaţii de construcţie din care:35 pentru case de locuit,2 pentru clădiri cu
destinaţie comerţ şi prestări servicii,3 pentru anexe gospodăreşti,6 pentru
extindere de utilităţi,3 pentru terminarea lucrărilor începute.Am reuşit în cursul
anului trecut întocmirea documentaţiilor pentru Extinderea reţelei de curent
electric,unde prin biroul de urbanism s-au obţinut avizele de mediu,drumuri
judeţene,Apaserv, prin depunerea documentaţiei spre finanţare.S-au eliberat un
număr de 93 autorizaţii de branşare la:sistemul de apă-47;sistemul de gaze
naturale-23,curent electric-23.De asemenea s-au eliberat un număr de 191
certificate de urbanism şi s-au aprobat un număr de 5 PUZ-uri.
În ceea ce priveşte bugetul local, practicile aplicate în elaborarea acestuia,
au contribuit la creşterea transparenţei fiscale,a eficienţei operaţionale şi de
alocare a cheltuielilor bugetare,precum şi aşezarea pe baze echitabile a
impozitelor şi taxelor locale,ca principala sursă de finanţare a bugetului local.
Implementarea evidenţei informatice în sistemul de contabilitate,impozite şi
taxe locale,casierie,a dus la o creştere a colectării impozitelor şi taxelor locale
precum şi la o vizualizare mai clară a situaţiei financiare,o evidenţiere şi
urmărire mai riguroasă a debitelor restante.
În anul 2009, partea de venituri şi cheltuieli s-a structurat astfel:
-venituri……..3.673.307 lei
-cheltuieli…..3.668.034 lei
Prin biroul de contabilitate au fost derulate fără probleme plăţile
facturilor precum şi onorarea salariilor angajaţilor,neexistând întârzieri voite
în acest sens.S-au întocmit la timp toate procedurile privind rectificările de
buget.În cursul anului au avut loc 8 rectificări ale bugetului local aprobat,ca
urmare a intervenirii de majorări la buget.De asemenea s-a monitorizat
rambursarea creditului şi a dobânzilor aferente pentru investiţia Sală
multifuncţională.
De asemenea s-a efectuat inventarierea bunurilor aparţinând domeniului
public şi privat al comunei,inventarierea reţelei de apă şi a sistemelor aferente.

În cadrul biroului de casierie,s-au derulat plăţile salariale,s-au eliberat
certificate de înregistrare şi înmatriculare la un număr de 38 vehicule,18
mopede,18 tractoare,2 remorci.
S-a ţinut o evidenţă în ceea ce priveşte rămăşiţele la bugetul local,s-a încasat în
5 tranşe sumele privind consumul de apă potabilă.
Prin biroul de impozite şi taxe locale,s-au efectuat operaţii de introducere
date,în număr de 1413 declaraţii privind debitele persoanelor fizice;97 declaraţii
privind debitele persoanelor juridice.S-a urmărit identificarea surselor de
atragere de venituri la bugetul local,prin urmărirea persoanelor restante şi prin
înaintarea înştiinţărilor de plată în număr de 325.S-au luat în debit un număr de
292 de amenzi,urmărindu-se modul de rezolvare a acestora prin înştiinţări
scrise.S-au întocmit un număr de 11 titluri executorii pentru neplata diferitelor
obligaţii ale persoanelor fizice şi juridice.S-au întocmit un număr de 3 somaţii de
plată,în urma cărora s-a întocmit dosar de executare silită.Tot în cadrul acestui
birou ,s-au înregistrat un număr de 69 de înmatriculări şi 8 radieri de mijloace
de transport pentru persoane fizice;86 de înmatriculări şi 32 de radieri de
mijloace de transport –persoane juridice.Având în vedere colaborarea apartului
de specialitate, în cadrul birourilor contabilitate-impozite şi taxe-casierie,nu am
avut probleme deosebite în ceea ce priveşte colectarea impozitelor locale.
Sistemul informatic introdus a fost ,repede însuşit şi exploatat în direcţie
pozitivă astfel încât în cursul anului 2009,debitele şi încasările au ajuns
procentul de 88,82%.

Referitor la investiţiile
şi lucrările efectuate în cursul anului
2009,aprobate prin HCL nr.53/2008,acestea se prezintă astfel:
 S-au finalizat lucrările de amenajare interioară a Centrului de sănătate de
pe strada Teilor
 S-au construit 3 podeţe pe str.Botizul Mic-Abatorului
 S-au efectuat lucrări pe terenul de sport şi s-a înfiinţat o stradă lângă
terenul de sport
 S-a finalizat asfaltarea străzilor în proporţie de 90%
 S-a construit trotuar pe str.Şirul Mare şi s-au efectuat reparaţii pe
trotuarele unde era cazul
 S-a finalizat parcul de pe strada Teilor
 S-au făcut lucrări de pregătire pentru înfiinţarea unui parc pe
str.Odoreului (degajare teren,nivelare)
 S-au efectutat lucrări de extindere a iluminatului public pe strada Şirul
mare,Iepuraşilor,Teilor
 S-au efectuat lucrări de extindere iluminat, pe terenul de sport
 S-au efectuat lucrări parţiale la şanţul de pe str.Oşvareu
 S-au efectuat lucrări de service iluminat public
 S-a asigurat serviciul de deszăpezire pe perioada iernii
 S-a organizat manifestarea cultural artistic “ziua comunei “
 S-a asigurat iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă
 S-au plantat 200 buc puieţi
 S-au făcut lucrări de racordare (parţial) a drumurilor de camp la
drumurile principale
 S-au efectuat lucrările de branşare a şcolilor la reţeaua de gaze naturale
 S-a întocmit Strategia de dezvoltare a comunei Botiz
Pe lângă aceste lucrări,s-au demarat procedurile pentru cuprinderea comunei
în prima tranşă,la realizarea reţelei de canalizare,s-au efectuat operaţiuni de
întabulare a tuturor străzilor din comună,s-a finalizat şi dat în folosinţă Şcoala
cu calsele I-IV de la şosea,s-a igienizat Şcoala de pe str.Teilor (interior-exterior).
Din obiectivele propuse pentru anul 2009,am avut şi unele pe care nu am reuşit
să le finalizăm ,din cauza faptului că,nu am avut siguranţa financiară
necesară,având de încasat de la persoane juridice şi fizice aproximativ 200.000
mii lei .Marea parte a persoanelor fizice, fiind persoane fără venit,sau plecate în
străinătate.
Prin lucrările efectuate am reuşit să mai facem câţiva paşi spre
dezvoltare,obţinând schimbări majore de optică vizuală,prin chibzuinţa cu care
s-a cheltuit banul public,în acest sens chiar şi cei mai sceptici,declarându-se

impresionaţi de rezultate.Stau ca mărturie ,persoanele străine care aflate
întâmplător în localitatea noastră,îşi exprimă surprinderea şi admiraţia în
acelaşi timp.
Referitor la partea de mediu ,vă pot informa că,spaţiile verzi,au fost în
atenţia mea,încercând menţinerea celor existente şi extinderea acestora în
locurile posibile.S-au plantat un număr de 200 puieţi , s-a degajat şi s-a pregătit
terenul de pe strada Odoreului,care în acest an va fi transformat în parc.În
cursul anului 2008,s-a finalizat parcul de pe strada Teilor,unde s-a amenajat
împrejmuirea,s-au plantat puieţi , verdeaţă şi s-au amenajat bănci.
Salubrizarea comunei este asigurată de o firmă de specialitate,SC Florisal
SA,cu care avem o colaborare bună şi care asigură colectarea şi transportul
gunoiului menajer în condiţii bune.
Sunt mulţumit că,am reuşit să responsabilizăm populaţia în ceea ce priveşte
respectarea OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale,modificată şi completată,înaintând un număr de 150 adrese privind
curăţenia din faţa şi din jurul imobilelor deţinute,acţiune care va continua şi în
anul în curs.
Nu am avut probleme în ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaţiilor
autorităţilor locale privind protejarea mediului înconjurător.
3.Starea socială
 Protecţie socială-stare civilă
 Învăţământ
 Cultură-sport,sănătate,culte
Realizarea ansamblului de măsuri care vizează protecţia socială prin
programe,servicii de protejare a persoanelor,grupurilor sociale aflate în
dificultate şi a celorlate măsuri menite să îmbunătăţească această categorie de
persoane,este urmărită şi implementată de către persoanele angajate în cadrul
biroului de asistenţă socială şi secretar,prin stricta colaborare cu primarul
comunei.
Conform activităţii anuale prezentate de către aparatul de specialitate
responsabil de asistenţa socială ,aduc la cunoştinţă următoarele:
-beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat,au fost în număr de 53 de familii compuse din 1716 membrii de
familie.Aceste familii au beneficiat şi de ajutor pentru încălzirea cu lemne pe
perioada sezonului rece.
-au fost depuse 27 de cereri pentru obţinerea ajutorului social,din care au fost
aprobate 17 dosare,ca fiind complete

-au fost depuse 54 de cereri pentru acordarea alocaţiei de stat
-39 de cereri pentru obţinerea alocaţiei de nou născut
-43 dosare pentru acordarea trusoului pentru nou născuţi
-54 de dosare pentru alocaţia complementară
-21-dosare pentru alocaţia monoparentală
24 –dosare pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani
-57-anchete sociale pentru Comisia de expertiză pentru persoane cu handicap
-6 anchete sociale-divorţ cu copii
-12 –anchete sociale pentru copii internaţi în centre de ocrotire
-4-anchete sociale pentru Poliţie,Judecătorie sau Tribunal
-127 de anchete diverse subvenţii
-s-au angajat un număr de 4 asistenţi personali pentru persoane cu handicap
-78 cereri pentru subvenţia de gaze naturale
-671 cereri pentru subvenţia de lemne
-au fost reprezentate 5 persoane la notariat pentru întocmirea actelor de
înstrăinare a bunurilor
În cadrul biroului de asistenţă socială s-au soluţionat şi o serie de alte
probleme sociale iar prin implicarea mea directă,am reuşit să responsabilizăm
persoanele beneficiare de ajutor social,în reînnoirea periodică a actelor necesare
la dosarul de ajutor social,cu respectarea întocmai a termenelor.
În cursul anului am avut o serie de acţiuni privind distribuirea alimentelor
conform HG nr.600/2009,acţiune condusă de către viceprimar şi consilierul
personal al primarului.Prin sprijinul consilierului personal,au avut o loc întălniri
cu reprezentanţii AJOFM Satu Mare,privind oferte de locuri de muncă,s-a ţinut
legătura cu comunitatea de romi,în colaborare cu biroul de asistenţă socială,sau monitorizat problemele acestei comunităţi,cu propuneri de soluţii privind
îmbunătăţirea condiţiilor de trai,s-a demarat procedura programului “cornlapte”,s-au efectuat verificări privind veridicitatea datelor din declaraţiile
depuse de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea cu gaze naturale şi lemne,a
produselor destinate comercializării pentru solicitanţii de certificate de
producător.S-au efectuat deplasări în teren şi s-au organizat comisii privind
verificarea veridicităţii declaraţiilor de impunere la construcţii.
Populaţia comunei Botiz a atins o creştere faţă de ultimul recensământ,la ora
actuală în evidenţele biroului de Evidenţă a populaţiei,figurând un număr de
3651 persoane cu domiciliul în localitatea noastră.Acest lucru nu este
surprinzător,având în vedere numărul mare de case construite din anul 2002.
În conformitate cu atribuţiile care îmi revin în baza art.64 alin.(1) din legea
nr.215/2001 privind atribuţiile de stare civilă,acestea au fost delegate prin
dispoziţie secretarului.

Având în vedere importanţa întocmirii actelor de stare civilă,am asigurat
buna desfăşurare a activităţii în acest sens,actele de stare civilă fiind păstrate şi
gestionate în condiţiile prevăzute de lege.
În cadrul acestui birou au fost înregistrate un număr de 388 de acte,din
care 25 de radiograme,comunicări sau instrucţiuni INEP/DGEP Satu Mare;70
acte înaintate din oficiu;30 certificate de constatare a decesului;25 declaraţii de
căsătorie;2 certificate constatatoare de naştere;172 adrese primite de la
instituţiile statului,64 cereri pentru eliberare de duplicate,solicitări de
transcrieri de acte,solicitări de diferite adeverinţa sau certificări ale stării civile.
În cursul anului au fost întocmite 6 dosare de transcrieri de naştere;1 dosar
de transcriere de certificate de căsătorie.Cetăţeni ai comunei solicită transcrieri
pentru
acte
întocmite
în
Italia,Franţa,Ungaria,Portugalia.Statele
Unite.Transcrierile de acte de stare civilă, sunt deja de competenţă judeţeană
respectiv locală,prin aprobarea primarului,ceea ce necesită o atenţie şi o
cunoaştere riguroasă ,în vederea aprobării acestora.
În anul 2009 au avut loc:
-25 de căsătorii
-30 decese
-2 naşteri
Certificate de stare civilă
eliberate:căsătorie-36;naştere-21;decese35;divorţuri operate-2;menţiuni efectuate pe marginea actelor-130;livrete de
familie eliberate-22;expedieri de carti de identitate/livrete militare ale
persoanelor decedate-34.
Referitor la analiza infrastructurii de sănătate,vă informez faptul că,pe
raza
comunei
Botiz,funcţionează
un
Cabinet
medical
uman,al
dl.dr.Molnar,având în subordine 2 asistente medicale;2 cabinete sanitaveterinare;1 farmacie sanitar veterinară;2 farmacii .
Am reuşit terminarea lucrărilor de amenajare interioară la noul Centru de
sănătate,acesta fiind în fază ocupabilă oricând.
Procesul educaţional la nivelul anului 2009,a funcţionat în condiţii
optime,reuşindu-se darea în folosinţă a noii clădiri de la şosea.S-au făcut
lucrările de igienizare la şcoala de pe strda Teilor,iar în materialul de mai sus
am cuprins lucrările realizate la nivelul şcolilor.
În colaborare cu şcoala -biblioteca locală-primărie,s-au organizat serbări şi
depuneri de coroane de Ziua eroilor ,s-au organizat Serbările iernii şi alte
manifestări în cadrul Zilei comunei.În momentul de faţă situaţia elevilor este
după cum urmează:şcoala cu clasele V-VIII-145 elevi;şcoala cu clasele I-IV-59
elevi;şcoala cu clasele I-IV Oşvareu-43 elevi;grădiniţa şosea-57 copii;gradiniţa
Oşvareu-43 copii.Numărul de cadre didactice este de 36.Şcoala beneficiază de

toate dotările necesare inclusiv laboratoare,sala de sport,bibliotecă,urmând ca
în acest an să se efectueze lucrări şi la partea de exterior şi altele începute.Elevii
şcolilor sunt utilizatori activi şi ai bibliotecii publice,care funcţionează cu un
fond de carte de 9900 unităţi de bibliotecă.
În ceea ce priveşte partea cultural sportivă,vă pot spune că am avut un an
destul de activ,organizând manifestarea cultural artistică Ziua comunei,prin
prezentarea unui program susţinut şi de către elevi ai şcolilor şi preşcolari,am
organizat manifestări cu ocazia Zilei de 1 iunie,cu concursuri şi programe
artistice,serbările iernii,depuneri de coronae.Am avut o serie de acţiuni sportive
cu ocazia inaugurării terenului de sport,prin organizarea pentru tineret a unei
discoteci în aer liber,încercând în acest fel apropierea şi compactarea grupurilor
de tineri din localitate.Tot pentru tineret s-au organizat şi acele concursuri de
miss şi mister Botiz,în cadrul manifestării Ziua comunei,care au un efect de
apropiere a tinerilor şi de stimulare a simţului artistic. În sensul stimulării, am
premiat sportivii botizeni,tot în cadrul aceleaşi manifestări,acordând astfel o
atenţie, înspre acele acţiuni care demarează mai greoi.
Toate manifestările făcute în cursul anului 2009 sunt postate pe pagina web
a primăriei,unde pot fi vizualizate.Nu am neglijat nici atenţia noastră înspre
cultele de pe raza comunei,stimulând financiar hramurile bisericeşti
organizate,ca parte a comunităţii noastre.
La nivel de instituţie funcţionează un compartiment de achiziţii publice,în
cadrul căruia se încheie contracte de diverse tipuri ,se organizează propunerile
de achiziţie,se întocmeşte Programul anual de achiziţii publice şi se arhivează
documentele întocmite.
În cursul anului 2009,numărul de contracte încheiate este:
-10 contracte de furnizare şi prestări servicii
-20 contracte prestări servivcii
-2 contracte de furnizare
-2 contracte de închiriere şi prestări servicii
- 4 contracte de finanţare
-3 contracte de lucrări
-3 contracte de achiziţii publice încheiate ca urmare a aplicării procedurii de
achiziţie directă cât şi a licitaţiilor organizate
La nivelul instituţiei funcţionează activitatea de audit a cărui rol este de
monitorizare a activităţilor financiar contabile-achiziţii-impozite şi taxe localeresurse umane.
Sub grija viceprimarului ,în cursul anului am avut angajate în cadrul
Serviciului Public de Interes local a unui număr de 6 persoane angajate prin
AJOFM Satu Mare, cu ajutorul cărora s-au efectuat o serie de lucrări edilitar

gospodăreşti,ca reparaţii de trotuar,confecţionare dale de beton,înfiinţarea
parcurilor,plantarea puieţilor,lucrări la terenul de sport,etc.Avem în cadrul
instituţiei serviciul de pază,cu personal,care urmează cursuri pentru specializare
şi care îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Postul de poliţie,în condiţii
bune.Nu avem probleme în acest sector,serviciul se desfăşoară după program
prestabilit,avem angajate persoane responsabile şi cu simţul răspunderii.
De asemenea am avut o colaborare bună cu lucrătorii Postului de Poliţie,cu
ajutorul cărora am gestionat alegerile care au avut loc în anul 2009,fără
incidente majore.Din partea postului de poliţie primim informări lunare în
cadrul şedinţelor de consiliu local,privind activitatea pe care o desfăşoară
lucrătorii din Botiz.
În ceea ce priveşte activitatea privind gestionarea situaţiilor de urgenţă,la
începutul anului 2009,am avut o acţiune amplă ,privind simularea unui exerciţiu
de inundaţie,cu participarea cadrelor de la ISU “Someş”Satu Mare,acţiune la
care am dat dovadă de o bună pregătire,activitatea desfăşurându-se cu
participarea cetăţenilor de pe strada Odoreului,a reprezentanţilor agenţilor
economici,a comitetului local pentru situaţii de urgenţă,a personalului
voluntar,a lucrătorilor de la Postul de poliţie Botiz şi a personalului din cadrul
Primăriei locale.Acţiunea a fost coordonată de primar,în calitate de preşedinte
al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Având în vedere numărul mare de participanţi,inclusiv prin antrenarea de
mijloace de transport:tractoare,autobus,căruţe,maşini mici,reprezentanţi ai
cabinetului
medical,a
circumscripţiei
sanitar
veterinare,consilieri
locali,reprezentanţi ai Crucii roşii Satu Mare,acţiunea a fost un real
succes,demonstrând că munca în echipă este posibilă oricând şi că printr-o
colaborare bună,se pot atinge rezultate pozitive.
În cursul anului 2009 am avut controale pe linie de stare civilă,situaţii de
urgenţă,gestionarea resurselor umane,securitatea în muncă,a disciplinei în
construcţii,activitatea bibliotecii,a arhivei.Toate controalele efectuate,au avut ca
efect,concluzia că,în instituţie se lucrează corect,s-au reţinut aspectele de
îmbunătăţire a activităţii,dar pot afirma cu certitudine că,suntem pe linie
dreaptă.
Aceste aspecte şi cele prezentate în acest Raport,demonstrează că,se cunoaşte
şi se respectă prevederile legale,că în instituţie se conlucrează în spirit de
echipă,există comunicarea şi sprijinul necesar pentru a recunoaşte că,realitatea
este una bună.Sunt mulţumit de faptul că,am înţeles cu toţii,consiliu
local,viceprimar,aparat de specialitate,că suntem puşi înainte de toate,în slujba
cetăţenilor şi că acţionăm în conformitate cu interesele acestora,pentru a le crea
condiţii civilizate atât în comunitate,cât şi în contact cu instituţia primăriei.

Îmi doresc şi pe viitor o conlucrare la fel de reuşită,pentru a ne bucura
împreună de toate realizările de care beneficiem cu toţii.Sunt satisfăcut şi pentru
faptul că,am încheiat cu bine anul 2009,fiind feriţi de probleme financiare şi de
neajunsuri.
Avem deci toate motivele să abordăm anul 2010 cu încredere şi speranţă.
Botiz,20.01.2010
Primar,
Iosif Roca

