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ANaL 2016

In conformitate cu L,egeanr.21512001 a administralieipublice locale republicatd cu
modificdrile qi completdrile ulterioare gi Legea nr.3i9312004 perntru aprobarea statutului aleqilor
locali modificatd, am desfr{purat activitate conform legilor in vigoare, cu bund credin![ qi in
interesul comunitdlii pentru realizarea obiectivelol propuse in acest an.
In ceea ce privegte transparen!a decizionalS la nivelul adlministraliei publice locale din
comnna Botiza,actele cu crracter norrnativ au fost adoptate dup[ indeplinirea condiliilor de
publicitate gi dupd adoptare s-au adus Jla cunoqtinfd publicd prcin afiqare ?n locuri publice qi pe
internet.
Pentru o radiografiere a activitdlii complexe din cadrul Primdriei Botiza prezint in
continuare activitatea pe compartimente qi birouri in anul 20)1.6:

Compartinnental Administrufie Publicd Si
ecreturiat
In anul 2016, am initiat:

-

un nr. 60 de proiecte de hotdrdre care au fost adoptate de Clonsiliul local al comunei
totalitate qi am emis un nurndr de 150 <lispozifii.

Botizain

Menlionez cd la inr.fierea proiectelor de hotdrdre qi la. emiterea dispoziliilor am fost
sprijinit de dna secretar pril'ind elaborarea qi legalitratea fiecE.rui act conform legislaliei in
vigoare, de angajalii din aparatul de specialitate qi rle comisiile de specialitate din cadrul
consiliului local.
in activitatea de pregdtire a eatelor Consiliului Local nu au fost intdmpinate probleme
deosebite, documentele adrr:sate Consiliului local qi Comisiilor de Specialitate ale acestuia, au
fost comunicate in vederea punerii lor in dezbatere qi aprobarea 1or, cu excepfia faptului cd in
general nu se respectd termenul de 30 de zile de la promovarea unui Proiect de Hotdrdre qi pdnd
la adoptarea lui fiind majori.tatea in interesul comun.itdlii care nu au suportat amdnare.
Au fost prezentate Comisiilor de SpecialitaJe, conform cu profilul gi speciahtatea
acestora, proiectele de hotdr:Ari qi documentaliile aferrente spre avizarc in vederea adoptbrii lor de
cdtre plenul Consiliului Local gi a fost asiguratd asiritenla juridic6 Comisiilor de Specialitate 9i
Consiliului Local, cel mai b,un indicator fiind neatacarea in contencios a actelor emise atdt de
Primar cdt gi de Consiliul Local.
A fost asigurat Secretariatul celor 18 qedinfe de Consiliu Local precum gi redactarea
Proceselor Verbale prin car,o sunt redate lucririle ql dezbaterile din cadrul plenului qedinlelor
Consiliului Local.
Au fost comunicate in termen legal, de dna Secretar, Primarului, Autoritdlilor 9i
persoanelor interesate Hotd,rdrile luate de Consiliul local, prer:um qi Birourilor de Specialitate ale
Primdriei.
Nu au fost intimpirrate probleme in avizarealegalitdlii celor 150 dispozilii ale primarului
gi a celor 69 hotdrfui adoptaLte de Consiliului Local;
S-au efectuat operafiuni de inregistrare qi expediere a corespondenfei, respectiv 4125
acte, inregistrate in registrul de intrare,-ieqire qi aproximativ 356 adrese expediate poqtal qi prin
fax. S-a asigurat primirea qi inregistrarea corespondenlei adrersate Primdriei, ptezentarea acesteia
conducerii Primlriei care afost repartizatdspre solulionare crtmpartimentelor primdriei in funclie
de obiectul ei .
S-au respectat pe cdt posibil termenele de sc,lutionare a cererilor respectiv adreselor qi
expedirea rdspunsului cdtre solicitant in termenul legal.
in coordonarea activitalii juridice din cadrul primdriei, au fost oblinute rezultate
bune.Au fost redactate acliunile in justilie qi s-a unndrit aduc;erea la indeplinire a hotdrdrilor
definitive ale instanlelor de judecatd, totodatd asigurdndu-se reprezentatea consiliului local, a
primarului qi a comisiei locale de aplicare a legilor.fondului funciar in fafa instanlelor
judecdtoreqti, sus{indnd interesele acestora gi exercitdnd cdile de atac legale, in anul 2016
aflOndu-se pe rol un numdr de 14 carr)ze din care:
- sunt rhmase pe rol 13 cauzre, in care Primarul, CorLsiliul local sau Comisia local6 de aplicare a
legilor fondului funciar sunt parte, au lbst cdqtigate I cauza.
Tomsa Mihai- pe rol
SC STRABAG- castigat
BISER.ICA Ortodoxa Poienile-Izei - pe rol
SINDICA.TUL LIBER DIN INVATAMANT
LIMITA DE HOTAR CU POIENILE IZEI
Diverse: AUTORITATTiA TUTELARA,CURA'TELA;

A fost asiguratd acti.ritatea de comunicare

a ractelor

inr;tituliilor cdrora

se adreseazd,

petenlilor si persoanelor interesate sau la care actele fac referin{d.

Compartirnentul Sitare Civil5, Autoritate Tutelarl
qi r\sistenfd Sociald
Privind activitatea de stare civild pe anul 2016 - s-arr inregistrat2 acte de naqtere acte
transcrise pentru copii ndsculi in strdiniitate, s-au inregistrat qi oficiat un numdr de 12 cdsdtorii 9i
s-au inregiitrat un numdr de24 acte de deces.in unxLa &c€stor inregistrdri de acte precum 9i a
menfiunilor primite pentru operarea faptelor pe marginea actelor de stare civild s-au operat un
numdr de aproximativ i 16 dle menliuni.
Tot in cadrul acestei activitdfi au fost eliberate un numdr de 36 duplicate certificate de
naqtere, 16 duplicate de certificate de cdsdtorie qi 5 <tuplicate certificate de deces, au fost
inregistrate 7 sesizdripentrul dezbatei succesorale qi 10 solicitdri extrase uzorgan de stat'
Totodatb se transmit lunar qi semestrial rezrultatele ac,tivitdfii de stare civildla instituliile
abilitate pentru linerea evidenlelor privind activitatea de stare civild qi cea de evidenld a
persoanelor;
in activitatea de strare civild nu au fost intA.mpinate probleme.
Au fost vizate qi inrtocmite un nr.de 578 anchete sociale, la cererea persoanelor, a
instituliilor, instanlelor de judecati qi dosarelor pentru ajutoarele de incdlzire. Nu au fost
intdmpinate probleme deosebite in acest domeniu.

in aplicarea legislaliei privind

'

:

acordarea aloca\iilor de stat pentru copii s-au intocmit un nr. de

.

alocalii de suslinere a familiei
sunt un nr. de 129 beneficiati ;

'

s-zru

?ntocmit un

ff. de l(i

2I

dosare

;

dosare pe anul 2016, iar in total

indemnizaliipenfiu cregterea copiilor s-au intocmit 5 dosare

;

.

incadrarea persoanelo.r bolnave intr-un grad de invaliditate pentru comisia de expertizd sau intocmit un numir de 20 dosare ;

Dispoziliile gi borderourile privind cuprinderea in platd a acestor solicitdri s-au transmis
Judefean6 pentru Prestalii Sociale, confotm legii in termenul legal.
la Agenlia
*
in aplicarea pievederilor Legii nr. 4161200I privind acordarea ajutorului social sunt in
platd 54 doiare conducdndu.-se evidenla lunard a acestora, pldtindu-se lunar ajutorul social, de
Agenlia Judeleani de Prestzrlii Sociale inbazaborderourilor trimise de compartimentul de
asistenld sociali ;
Au fost inregistrate un numdr de 314 cereri pentru ajutor incdlzire cu lemne, intocminduSociale Baia
se situalii gi raporturi statistice care au fost transmise Agenliei de Pl6fi 9i Prestalii
Mare.

la
S-au eliberat adeverinfe pentru ;croblemele g,ostionate de serviciul de proteclie social6,
cererea celor in drept ;

Co mp

artim entul C actrqstr u, ugric ulturd,

protec(ie civild Si pSI
Privind registrele agricole
-acestea sunt in lucru, completandu-se at6t pe suport de
hdrtie cat qi electronic. Se efectueazd.lucr[rile de compl"tare
dupd declaralii in funclie de
completarea qi.prezentarea acestora leL sediul primariei
de c6tre cetdfenii comunei.
In anul 2016 aufost eliberate 40_certificate de producdtorr
agrico! aproximativ 1700
adeverinle care cuprind dovezi pentru subvenfii, acleuerinle
din regiltru ui.i*r pentru diverse
facilitSli -eliberare cdrli identitite, oblinere teiefoarre mobile,
p"ntir
p.rrt u contracte la
curent, notare sau radiere dlin CF.
"t"rrf
S-a participat in teren la toate, sesizdrile depuse de cetdfeni
, pe linie de fond funciar qi s_
au dat rdspunsuri ?n scris.
In domeniile protecfie civild, prevenirea gi sitingerea
incendiilor, protecfia muncii gi
evidenld militard s-au intocmit actelaprivind o bund
in"tervenlie in cazuride urgenld qi de risc.
Au fost avizate Autofizaliile de Funclionare pentru un nururar
de 42,societdfi comerciale,
asocialii familiale gi persoane fizice
,inbaza docurnentaliilor prezentate de ca au sediul in
comund sau numai puncte de lucru, inbazalegislaliiei
in vigoare.
Au avut loc in anul2016 concursuri cu Serviciul voluntar
de pompieri al comune iBotiza
unde am obtinut locul IV la fazalocaia in comuna
tiieu .
In anul 2016, Serviciul voluntar de Pompieri al comune
iBotiza,a fost imbunatatit cu o
autospeciala pentru stingerea incendiil rr din Thierhaupten
Germania.

compartimentul urbanism qi disciplina in constructii
Activitatea de urbanisln pe anul 2:,016 se conwetizeazii prin
eliberarea unui numdr de 24
certificate de urbanism 9i 19 autorizalii de construire,
.are uJ implicat verificarea conform legii a
fiecdrei documentalii.
Au fost organizate gi efectuate ac;tivitdlii de control privind
disciplina in construcfii, gi s-au
luat mdsuri de intrare in legzLlitate acolo unde s-au constatat
abaterii de ia actele normative, s-au
aplicat contravenfii privind regimul corrstrucfiilor unde
au fost inciilcate prevederile legii.
A fost asiguratd asistenla necesarii in organizatea licitafiilor
in domeniul achizifiilor
publice sau vdnzdrii unor bunuri at6t d;n pat{euserviciuluijuridic,
serviciului de cadastru c6t gi
de urbanism, iar in acest sens nu au fost constatate
abateri de lu pr,evederile iegale .

Connpartimentul finanfe

- contabititate

in ceea ce priveqte colectarea taxdor gi impozitelor locale
au fost rcalizatepe total comund
de la persoane ftziee qi juridice pe anul i2016 in pioce,nt
de 98 9/o,degi s-a parcurs procedura de
inqtiinfare, somafie, notificare gi scutire de majoiarile:
aferente confrrm HCL, nu au fbst pldtite
sumele in totalitate.
inbazadocumentaliei ctepuse (veh:rani de razb<ti,vdduve
cle veteran de rdzboi, detinufi
politici si deportafi, persoane.le cu handi,:ap gradul t si it qi
invalidil.ate gradul I s-au efectuat
scutiri parliale sau totale de la plata impoziteior qi taxelor
locale pentruim numar de aproximativ
63 familii;
S-a analizat execu{ia de venituri si cheltuieli ori de
c6te ori a fcst nevoie pentru a afla
situatia soldului care este in trezorerie.
in ce privesc plafile cdtre executar.lii de lucriri, s-au fdcut
conform prevederile legale pe
baza proceselor verbale de recep{ii gi pe c6t
a fost posibii la tinrp.
Privind activitateade coordonare qi suprav"gh.r. a activit.d'gii
unitdlilor gcolare ne-am
lmplicat in toate problemele acestora.

Compartim,entul gospodirire comLunali
gi protec{ia mediului
Referitor la activitatea privind gospoddrirea comunald s-au desftgurat acliuni de
curdlenie gi de infrumusejare in comuna.
Privind normele de proteclie mediului am fost verificali de inspectori de la garda de
mediu existdnd o amenda privind colec,tionarea deqeurilor qi depo:ritarea lor de catre cetatenii
comunei Botiza in locuri nepermise.
Privind starea de rnediu in ccmuna Botiza in anul 2016, nu au existat poludri majore la
nivelul comunei cu exceptia devarsarii in raul Valea. Sasului a vasarasului din Mina Varatec.
S-a rezolvat ?n mare mlsuri eliminarea depozitdrii gunoaielor menajere din locuri
nepermise, mai existd probleme la decolmatarea ganlurilor qi deversdrile apelor menajere.

COMPARTIMENTUL IMPLEIWENTARE PROIE CTB SI ACHIZITII PUBLI CE
Proiecte elaborate si implementate:
Retea de canalizare si statie de epurare in comuna Botizajudetul \4aramures.98o/o
Reabilitare drum comunal 19 Centru-Valea Baitei - stadiul fizic executat I00 %.
Reabilitare,dotare,modernizare,asezannant cultural din comuna Bolizajudetul Maramures
stadiu de executat 100 % .

-

Asfaltare Ulita Gruiului si Biserici.l0(l%
Reabilitarea ulitelor si drumurilor agri;ole, prin punerea unui strat de pietris colmatat. -Stadiu
frzic realizat 90% din ce ne-am propus pe anul 2016.
Alimentare cu energie electrica statie de epurare in comuna Botiza',judetul Maramures.100%
Amenajare parc de joaca in comunaBc,tiza,judetul Maramures (stadiul frzic realizat 100%)
Reabilitare cladire primarie in comuna Botizajudetul Maramures. (stadiul ftzic realizat I00%)
Reabilitare si modemizare drum comunal Manastire si Baita-L'-ata-I Roatei.( stadiu fizic realizat

r00%).
Extindere si reabilitare apa potabila in ,:omuna Botiza, judetul Maramures. (stadiul fizic realizat
r00%)
Construirea unor poduri pentru a facilila accesul la drumurile agri<>ole 20o/o
Efectuarea de documentatii cadastrale in vederea intabularii dreptului de proprietate a comunei
Botiza.(camin cultural, dispensar, scoala -teren, drumuri de interes local, imas comunal Baita

110ha)
Proiect extindere si mansardare dispensar uman in vederea amenajarii sediu Primarie.
Proiect centru traditional rural. - STADIU PT
Proiect Modemizare drumuri de intere:l local in comuna Botiza.

-

SF + PT

Total lucrari : 10391948,66 lei
Privind lucrdrile pentru care au lbst incheiate contracte de execulie in urma adjudecdrii
licita{iilor au fost organizate conform legii, fiind urrnali tolii paqii conform legii.

Clmine Culturale qi biblioteci
Privind activitatea culturali a conunei in anul 2016 a fost reprezentatd cu cinste de
ansamblurile de dansuri populare, care au luat parte la :

-

manifestdrile din comund : (Festivalul pentru Mandra din B,ctiza,8 Martie, Ziua Femeii
,Organizarea unei Hore cu cantec popular romanesc si Artificii de Revelion, Let's Do It
curatenie in comuna Botiza,etc. )

-

-

Ansamblul folcloric de dansuri populare Rugutu aparticipatla colindat la: Ministerul
Mediului, Camera Deputatilor, Senat, Inspectoratul General Scolar Bucuresti.

-

festivaluri gi sdrbdtori ale unor localitdli din jude! gi din lard

;

Activitatea biblioteci din comunaBotiza pe anul 2016 se eviden\iazd prin inregistrarea
unui numdr acceptabil de cititori, existiind un stoc de carte de 9280 volume qi 1 calculator.

Colaborarea cu medicii din comunl

:

Privind activitatea medicalS in comund, am acordat tot sprijinul posibil medicilor de la
fiecare cabinet.
Privind activitatea sanitar veterilrard la nivel de comund ar trebui sa fim ingtiinlali de
medicul veterinar dupd fiecare acliune Ce vaccinare despre starea sl6ndt5lii animalelor privind
tuberculoza la bovine gi anemia la cabaline boli care sunt transmisibile qi mdsurile care s-au luat
ia nivel de comunS.
Activitatea desfigunati in anurl 20l6rimpreuni cu angaja{ii Primiriei, Consiliul
Local, a firmelor cu care primlria a colaborat , din punct de vedere economic, din punctul
de vedere al primarului este mul{umitoare, nu a lfost un an uqor avf,nd in vedere derularea
lucririlor, urmirirea gantierelor pe lucririle contractate,lucri[ri care au fost monitoriza;te
aproape zilnic, la care se adaug[ toale problemele comuniti{ii qi pe care le-am trecut cu
bine.

in final, doresc sI mul{umesc tuturor consilierilor pentrru buna colaborare qi nu in
ultimul rdnd angaja{ilor din primirie alituri de care ne-am dat tot interesul pentru
rezolvarea

p

roblemelor ceti{enilor comun ei B ottza,

Cu respect,

PRIMAR
FLOREA POIENAR

