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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI BOTIZ
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
PE ANUL 2012 A COMUNEI BOTIZ
În baza obligațiilor care imi revin ca primar al comunei,am întocmit prezentul raport
privind starea economică ,socială și de mediu pentru anul 2012.Raportul întocmit cuprinde
aria generală a lucrărilor,investițiilor precum și a altor aspecte considerate importante
privind activitatea desfășurată în cursul anului precedent.Desigur activitatea anului este una
mult mai vastă,cu activități mult mai complexe decît cele curpinse in raportul întocmit.
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 2012, 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,obiectiv pe care cred că,în mod corect își propune
fiecare ales local.Desigur ,că ,am să subliniez aspectele positive ale anului ,pentru
că,întotdeauna am încercat și încerc să îndrept acele aspecte care au fost negative sau au
nemulțumit o anumită categorie de persoane.
Am avut în vedere și faptul că ,a fost vorba de un an electoral cu multe zbuciumuri poltice și
cu mltă energie consumată într-un mod nu tocmai plăcut.dar poate și acest aspect ține de
viața politică și fiecare dintre noi,suntem datori să ne asumăm și aspectele negative în
detrimentul celor pe care eu cred că le-am făcut bine.Am o satisfacție deosebită în ceea ce
privește faptul că,noi,Consiliul local ne-am inchegat într-un mod lăudabil și da,este nevoie
de opoziție ,nu numai pentru bunul mers al lucrurilor ci și pentru a ne ambiționa
reciproc,atîta timp cît această ambiție este una constructivă și benefică pentru
comunitate.Odată cu acest aspect am să rog Consiliul local ,să înțeleagă acele cazuri care
uneori au dus la un schimb de păreri în care susținerea acestora a fost mai vehementă din
partea mea,dar ,sublinez faptul că,nu mă zbat neapărat pentru că ideile mele sunt cele mai
bune,dar coroborat cu activitățile care se pot face,cu bugetul local,cu prioritățile comunei și
cu partea legislativă,poate o să înțelegeți că nu urmăresc decît,bunul mers al comunei sau
cel puțin menținerea la nivelul pe care am reușit să îl atingem pînă în prezent.Pentru
perceperea în mod pozitiv a acestui lucru,vă mulțumesc pentru înțelegere.

În decursul anului 2012,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 2012 şi aprobate în Consiliul local.
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
2012.Mă refer aici atît la Consiliul local a cărui mandat a expirat cît și la noul Consiliu local
constituit la alegerile locale din iulie.
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 din aria de specialitate,ceea ce a dus la intensificarea autoperfecţionării,la o
cunoaştere mai profundă a legislaţiei de specialitate.
În anul 2012 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.Am reușit să ne achităm legal si cu ocazia alegerilor locale ,neexistînd la
nivelul comunei Botiz,probleme foarte mari sau nerezolvabile.
În baza obligaţiilor care îmi revin conform 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
2012,încercând o structurare cât mai clară pe domenii de activitate,în principiul
transparenţei şi al legalităţii.
Am structurat activitățile astfel:
 procesul de eliberare a actelor normative şi luarea deciziilor

 partea economică,buget,finanţe,
 socială,mediu,urbanism,educaţie,
 cultură,sport,culte,investiţii,
 priorităţi pentru anul 2013.
1.Procesul de elaborare a actelor normative şi de luare a deciziilor
 În cursul anului 2012 au fost întocmite,adoptate,emise :
-un număr de 45 de Hotărâri de Consiliu local
-un număr de 229 Dispoziţii emise de primarul comunei
În cursul anului 2012 au fost înregistrate un număr de 4887 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 funcţionează pagina web a primăriei,unde sunt
aduse la cunoştinţa publică,activităţile derulate de către administraţia locală precum şi
programul de activitate al consilierilor .
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.In mod deosebit problemele sunt legate de proprietăţi
de corectări de titluri de proprietate şi de nerezolvarea juridică a trenurilor proprietate
personală a persoanelor (grădini/curti)
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.S-a pus accent pe Legea
nr.52/2003 orivind transparența decizională în administrația publică precum și Legea
nr.544/2004 privind liberal acces la informațiile publice,întocmind Rapoartele cerute de
lege și înaintarea acestora către Instituția Prefectului Județeului Satu Mare.În ceea ce
privește hotărîrile adoptate de către Cosniliul local ,nu am avut cazuri de atac în instanța
de contencios administrativ din partea Instituției Prefectului Județului Satu Mare nici a
vreunei hotărâri și nici a vreunei dipsoziții emise de primar.Există în curs pe rolul
instanțelor două procese deschise de către un consilier local privind un schimb de teren și
de către un funcționar public privind mutarea în cadrul altui compartiment.Acestea au fost
depuse ca un drept al fiecarui individ de a-și căuta soluția problemei în instanțele
judecătorești.

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 2012,prin implicarea factorilor locali,în
procesul de realizare şi dezvoltare economico-socială a comunității.
În prezent pe raza comunei funcţionează un număr de 110 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 2012 au fost înregistrate 16
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 2012,s-au eliberat un număr de 19 certificate de producător,s-au întocmit 7
dosare pentru accesarea de fonduri europene.
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
60/23
5/3
50/18
35/12
-/2
25/10
15/4
14/4
5/1
20/11

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 comuna noastră,infrastructura de telecomunicaţii este bine reprezentată în comparaţie
cu alte commune,ceea este un aspect recunoscut chiar în judeţ.
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 2012 au fost eliberate un număr de 30 autorizaţii de
construcţie;20 de autorizaţii de branşare la diferite utilităţi;4 autorizaţii ptr demolare;4
prelungiri de autorizaţii de construire;98 de certificate de urbanism;28 de certificate pentru
edificarea construcţiei; 2 . documentaţii PUZ;2 studii de oportunitate.
De asemenea s-au întocmit 15 de procese verbale de recepţie a construcţiilor.Tot în
cadrul acestui birou s-a monitorizat activitatea de mediu si s-a implementat cu succes
colectarea selectivă a deşeurilor.
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 2012, partea de venituri şi cheltuieli s-a structurat astfel:
-venituri 3.854.703 mii lei
-cheltuieli 3.854.703 mii . 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 4 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,plata acestuia ,fiind la zi.
De asemenea s-a efectuat inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat
al comunei.
Prin contabilitatea instituției au fost derulate plăți la următoarele investiții mari:
-amenajare parc pe str.Odoreului
-intocmire documentații de proiectare
-intocmire documentatie PUG
-extindere de spații verzi
-extindere reța electrică str.Iepurașilor

-echiparea și dotarea interioară a Sălimultifuncționale
-activități artistice/sportive,Ziua comunei
-finalizare investiție Stadion communal
-realizare trotuar pe str.Botizul Mic
Prin biroul de impozite şi taxe locale,s-au efectuat operaţii de introducere date,în
număr de 56 declaraţii noi privind debitele persoanelor fizice;15 declaraţii noi 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 1000.S-au luat în debit un număr de 400 de amenzi,urmărindu-se modul de
rezolvare a acestora prin înştiinţări scrise.S-au întocmit un număr de 54 titluri executorii
pentru neplata diferitelor obligaţii ale persoanelor fizice şi juridice.S-au întocmit un număr de
20 somaţii de plată;s-au operat 110 de înmatriculări şi 15 radieri de mijloace de transportpers.fizice ;70 de înmatriculări şi 20 de radieri de mijloace de transport –persoane juridice.
Având în vedere colaborarea apartului de specialitate, în cadrul birourilor contabilitateimpozite şi taxe-casierie,nu am avut probleme deosebite în ceea ce priveşte colectarea
impozitelor locale,procentul de încasare fiind de 84,31 %.
S-au eliberat un număr de 500 certificate fiscale pentru persoane fizice şi 90 pentru
persoane juridice.
În cursul anului 2012 au continuat procedurile pentru cuprinderea comunei în prima
tranşă,la realizarea reţelei de canalizare,obiectiv care a fost pus în practică în cursul
acestui an.
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.Aspectul general al
comunei nu poate trece neobservat,atît prin investițiile finalizate cît și prin multitudinea de
spații verzi create în 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
întreţinut în cursul anului parcurile precum şi spaţiile verzi de pe domeniul public al
comunei.
Salubrizarea comunei este asigurată de firma 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 în continuu adrese de avertizare privind 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.In acest sens se fac raportări periodice către
Agenția de Protecție a Mediului satu Mare și se monitprizează această activitate.

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 în cadrul
biroului de autoritate tutelară şi secretar,prin colaborare cu primarul comunei.La nivelul
primăriei funcționează un contract de prestări servicii sociale încheiat cu un Cabinet de
asistență socială autorizat.Conform prevederilor legale există un anumit tip de anchete
sociale pentru a căror avizare este necesara parafa unui asistent socialautorizat.De
asemenea prin Legea nr.292/2011 a a asistenței sociale ,fiecare serviciu care prestează
acticvității sociale trebuie să fie acreditat din punct de vedere legal.În acest context
colaborăm foarte bine cu firma de asistență a cărei atribuții sunt pe prestații și servicii
sociale ,referentul angajat fiind debutant,prestează activitatea de întocmire și colectare a
documentelor necesare întocmirii diverselor tipuri de dosare,începînd de la venit minim
garantat,alocații complentare,monoparentale și de altă natură
Conform activităţii anuale prezentate de către aparatul de specialitate responsabil de
asistenţa socială se remarcă următoarele:
-beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,au fost
în număr de 32 familii.Aceste familii au beneficiat şi de ajutor pentru încălzirea cu lemne pe
perioada sezonului rece .
-au fost depuse 38 . de cereri pentru acordarea alocaţiei de stat
În cursul anului am avut o serie de acţiuni privind distribuirea alimentelor conform HG
nr.600/2009,acţiune condusă de către viceprimar în colaborare cu biroul de asistenţă social.
Prin sprijinul acestui birou ,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,s-au monitorizat problemele acestei comunităţi,cu
propuneri de soluţii privind îmbunătăţirea condiţiilor de trai,s-a demarat procedura
programului “corn-lapte”,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.
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 339 de acte,din care 25 de
radiograme,comunicări sau instrucţiuni INEP/DGEP Satu Mare;80 acte înaintate din
oficiu;34 certificate de constatare a decesului;17 declaraţii de căsătorie;2 certificate
constatatoare de naştere;6 . transcrieri de naştere;180 adrese primite de la instituţiile
statului,10 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.
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 2012 au avut loc:
-17 de căsătorii
-34 . decese
-8 naşteri
Certificate de stare civilă eliberate:căsătorie-31.;naştere-19;decese-42;divorţuri
operate-3…;menţiuni efectuate pe marginea actelor-150 ;livrete de familie eliberate-17;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 sanitaR-veterinare;2 farmacii sanitar veterinare;2 farmacii ..
Procesul educaţional la nivelul anului 2012,a funcţionat în condiţii foarte optime.
În colaborare cu şcoala-primăria,s-au organizat serbări şi depuneri de coroane de Ziua
eroilor ,s-au organizat Serbările iernii şi alte manifestări în cadrul Zilei comunei.
S-a implementat cu succes comasarea grădiniţelor ,activităţile desfăşurându-se în condiţii
mult mai bune decât în vechea locaţie.
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 susţinut echipa sportivă de fotbal si
karate ,financiar cu sprijinul Consiliului local.
Toate manifestările făcute în cursul anului 2012 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 2012,numărul de contracte încheiate este:

- 43 contracte de furnizare şi prestări servicii/lucrări
- 180 contracte de arendare
Obiectivele pentru anul 2013 sunt cele cuprinse în Programul de obiective aprobat
pentru anul în curs prin hotărîre a consiliului local Nr.44/2012:
Cofinanțare *Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu
Mare*
Activități cultural artistice și *Ziua comunei*
Documentatie PUG,ridicări topo-etapa a 2-a parte scrisă
Cofinanțări proiecte diverse
Activități sportive
Înființare sală de fitness la Stadionul comunal
Cursuri de perfecționare
Amenajare spațiu de bibliotecă
Aprovizionarea cu vase a Sălii multifuncționale
Achiziționare a două vitrine frigorifice
Acizitionare mobilier pentru cameră de oaspeti;internet;antenă TV;retroproiector
Organizare serbări de iarnă,cadouri pentru școlari și preșcolari,iluminat ornamental,achizitie
brazi
Documentații topo +cadastru
Extindere iluminat public pe str.Sarului,Mioritei și Gorunului
Inlocuire corpuri de iluminat public pe str.Mioriței
Achiziționare aparate de joacă pentru Școala Oșvareu
Mobilier ergonomic la școlile primare conform necesităților depuse de conducerea scolii
Supraveghere video la unitățile de invățămînt de pe raza comunei
Reparatii curente la Scoala Oșvareu
Service iluminat public
Branșare gaz la Stadionul comunal și la Sala multifuncțională
Construire/proiectare trotuare pavate pe str.:Salcîmilor,Belșugului,Oșvareu.Botizul Mic în
funcție de finalizarea lucrărilor de canalizare
Construire trotuare str.Teilor partea dreaptă (biserici)-proiectare +executare
Proiectare/Asfaltare str.Teilor interior Ungvari
Deschidere str.Stadionului +executare drum
Proiectare drumuri de cămp
Asigurare servicii de deszăpezire
Închiriere utilaje pentru săpături șanțuri,desfundări șanțuri și alte lucrări de interes public
Achiziție materiale de carieră pentru reparații de străzi și drumuri
Reparație clădire str.Teilor nr.62
Finanțarea culte în funcție de investițiile pentru care se depun documentații

Reparații străzi asfaltate
Achizitionare de pubele -100 buc
Construire trotuar din beton str.Noroieni
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 2012,fiind feriţi de probleme financiare şi de neajunsuri.
Avem deci toate motivele să abordăm anul 2013 cu încredere şi speranţă.
Primar,
Iosif Roca

