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sr DE MEDIa A COMaNET BOTTZA pE ANUL 2021

In conformitate cu Ordonata de Urgenta a Guvernului m5712019 privind Codul
Administrativ cu modificirile gi completdrile ulterioare qi Legea nr.39312004 pentru aprobarea
statutului aleqilor locali modificatS, am desfEqurat activitate conform legilor in vigoare, cu bund
credinfd gi in interesul comunitdfii pentru realizarca obiectivelcrr propuse in acest an.

In ceea ce privegte transparen{a decizionald la nivelul adnrirristraJiei publice locale din
comuna Botiza, actele cu caracter normativ au fost adoptate dupd indeplinirea condiliilor de
publicitate qi dupd adoptare s-au adus la cunogtinfd publicd prin afigare in locuri publice gi pe
internet.

Pentru o radiografiere a activitdfii complexe din cadrul Primdriei Botizaprezint in
continuare activitatea pe compartimente gi birouri in anul 2021: g



Compurtimentul Administrulie Publicd Ei
Secretariat

In anul 2021, am inifiat:

- un ff. de 51 proiecte de hotdrAre care au fost adoptate de Corrsiliul local al comunei Botiza in
totalitate gi am emis un numdr de 130 dispozilii.

Menfionez cd la inilierea proiectelor de hotdrAre gi la emiterea dispozi{iilor am fost
sprijinit de dna secretar privind elaborarea qi legalitatea fiecdrui act conform legislaJiei in
vigoare, de angajalii din aparatul de specialitate qi de comisiile de specialitate din cadrul
consiliului local.

in activitatea de pregdtire a actelor Consiliului Local nu au fost intdmpinate probleme
deosebite, documentele adresate Consiliului local qi Comisiilor de Specialitate ale acestuia, au
fost comunicate in vederea punerii lor in dezbatere gi aprobarea lor.

Au fost prezentate Comisiilor de Specialitate, conform cu profilul gi specialitatea
acestora, proiectele de hotdrdri gi documentafiile aferente spre avizare in vederea adoptdrii lor de
cdtre plenul Consiliului Local qi a fost asiguratd asistenla juridica Comisiilor de Specialitate gi

Consiliului Local, cel mai bun indicator fiind neatacareain contencios a actelor emise atdt de
Primar cdt gi de Consiliul Local.

A fost asigurat Secretariatul celor 14 gedinfe de Consiliu Local precum gi redactarea
Proceselor Verbale prin care sunt redate lucrdrile gi dezbaterile din cadrul plenului qedinlelor
Consiliului Local.

Au fost comunicate in termen legal, de dna Secretar, Primarului, Autoritdlilor qi

persoanelor interesate Hotdrdrile luate de Consiliul local,, precum Ei Birourilor de Specialitate ale
Primdriei.

Nu au fost intdmpinate probleme in avizarea legalitafi celor 130 de dispozi{ii ale
primarului qi a celor 51 hotirAri adoptate de Consiliului Local;

S-au efectuat opera{iuni de inregistrare gi expediere a corespondenfei, respectiv adrese ,
inregistrate in registrul de intrare-iegire in numar de 2926 qi aproximativ 500 adrese expediate
pogtal gi prin fax sau predate personal.. S-a asigurat primirea qi iruegistrarea corespondenlei
adresate Primdriei, prezentarea acesteia condcerii Primdriei care a fost repartizald,spre
solutionare compartimentelor primdriei in funcfie de obiectul ei .

S-au respectat pe cdt posibil termenele de solutionare a cererilor respectiv adreselor gi

expedirea rdspunsului cdtre solicitant in termenul legal.
In vederea obtinerii titlurilor de proprietate asupara terenurilor inbaza art.27 din Legea

nr. l8ll99l cu modificarile si completarile ulterioare au.fost depuse un numar de 1 dosare si s-a

eliberat un numar de 1 titlu de proprietate aferent dosarelor depuse in perioada 2016- 2019.

Am incheiat contracte de inchiriere pasuni pe o perioda de I an de zile cu posibilitatea

prelungirii prin act aditional cu cetatenii .Jin localitate in numar de 21 cereri depuse .



Avem incheiat un numar de 5 contracte de arenda cu proprietari detinatori de animale
pana in anul2022 si un numar de 24 de contracte incheiate intre diverse proprietari .

in coordonarea activita{ii juridice din cadrul primdriei, au fost ob}inute rezultate

bune.Au fost redactate acfiunile in justitie qi s-a urmdrit aducerea la indeplinire a hotdrdrilor
definitive ale instanlelor de judecatb, totodatd asigurdndu-se reprezentarea consiliului local, a

primarului gi a comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar in fala instantelor
judecatoregti, suslindnd interesele acestora gi exercitdnd caile de atac legale, in anul 2020
afldndu-se pe rol un numdr de 10 cilttze din care:

- sunt rimase pe rol l0 catze, in care Primarul, Consiliul local sau Comisia locald de aplicare a
legilor fondului funciar sunt parte, au fost cdgtigate Tcauza.

1 .Obiectul dosarului :Divort:Manta Vasile , Manta Maria , Botiza, nr.5 1, Florea Nita si
Grigore, Botiza, nr.819/A, Petreus Vasile si Maria, Botiza ,nr.2261a, Poienar Vasile si Dorina,
Ioana ,Botiza, nr.6 in derulare, Trifoi Ioan si Ioana, Botiza, nr.845, Trifoi Ioan si Ioana, Botiza,
nr.845 ;

2. Obiectul dosarului :Revendicare imobiliara :Sidau Ioan si Ierina ,Botiza,nr.361 si
Puicar Mana,Botiza, nr.360 in derulare

3. Obiectul dosarului :Actiune in constatare :Suci Alexandru si Maria, Botiza, nr.18 in
derulare

4. Obiectul dosarului :Plangere impotriva incheierii de carte funciara , Grosan Ioana
Botiza , nr.695,jud. Maramures in derulare

5. Obiectul dosarului:Uzucapiune: Tomsa Ioan, Botiza,nr.l69 in derulare, Sidau Ioan si
Marie ,Botiza, tr. 8 in derulare, Manta Ioan , Botiza, nr. 9 in derulare, Sidau Vasile si Ioana,
Botiza , w. 63 in derulare

6. Obiectul dosarului :anulare act emis de autoritatile pubtice Poienar Vasile si Ioana,
Botiza,nr.305 in derulare

7. Obiectul dosarului : Plangere impotriva incheierii de carte funciara Poenar Vasile si
Ioana, Botiza,nr.305 in derulare

8.Obiectul dosarului:Actiune in constatare :Popan Maria 1, Popan Maria 2 si Popan
Florea Botiza, nr.597 in derulare;

9.Obiectul dosarului :Ordonanta de plata Comuna Botizaprin primar si SC IMPO
CONSTRUCT SRL plata penalitati de intarziere la facture nr. 041/05.09.2016;-amcastigat
avem in derulare un dosar de de executare silita nr.33l 26.02.2021 pentru recuperare sume
intocmita de Birou Executor judecatoresc MUSTEA MARCEL-MIHAI

lO.Obiectul dosarului:Anulare act AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR.
3111.07.2017::Sidau Vasile si Ioana ,Botiza, nr.63 si Perta Vasile si Maria ,Botiza, nr. 65 /A in
derulare

l l.Obiectul dosarului :Tutela :Ilies Ioan si Ilisca, Botiza nr.669lA, pentru minorul
Trifoi Vasile

l2.Obiectul dosarului :Servitute :Roib Vasile si Maria ,Botiza nr.538 pentru minorul
in derulare

13. Obiectul dosarului:Anulare act emis de autoritati:: Poenar Vasile si Ioana,
Botiza,m.305 in derulare

1 4.Obiectul dosarului :Contestatie in anulare:Comuna Rozavlea in derulare
l5.Obiectul dosarului:Pretentii :SC Conrep SA in derulare
l6.Obiectul dosarului:Obligatia de a face :Cicean Vasile ,Botiza,m.4I9 in derulare



A fost asiguratd activitatea de comunicare a actelor instituliilor cdrora se adreseazd,
petenlilor si persoanelor interesate sau la care actele fac referintd.

Compartimentul Stare CivilI, Autoritate Tutelari

qi Asisten{5 Social5

Privind activitatea de stare civild pe anul 2021 - s-au inregistrat 12 acte de naqtere acte
transcrise pentru copii ndscuti in strdindtate, s-au inregistrat qi oficiat un numdr de 14 cdsdtorii qi

s-au inregistrat un numdr de 39 acte de deces.In urma acestor inregistrdri de acte precum qi a
men{iunilor primite pentru operarea faptelor pe marginea actelor de stare civild s-au operat un
numdr de aproximativ 221de men{iuni iar la solicitarea persoanelor interesate s-au
eliberat pentru a dovedi filiatia s-au eliberat cu aproximatie un numdr de 2 dovezi - anexa 9 ,

rectificari de acte de stare civila in numar de 14 acte ;

Tot in cadrul acestei activitati au fost eliberate un numdr de 53 duplicate certificate de
nagtere, 31 duplicate de certificate de cdsdtorie gi 22 duplicate certificate de deces, au fost
inregistrate 17 sesizdri pentru dezbatei succesorale gi 18 solicitirri extrase uzorgan de stat.

Totodatd se transmit lunar gi semestrial rezultatele activitd$i de stare civild la instituliile
abilitate pentru tinerea evidenlelor privind activitatea de stare civild gi cea de evidentd a
persoanelor ;

In activitatea de stare civild nu au fost intdmpinate probleme.
Au fost vizate qi intocmite un nr.de 350 anchete sociale, la cererea persoanelor, a

instituliilor, instanlelor de judecatd gi dosarelor pentru ajutoarele de incdlzire, au fost intocmite
un numar de Nu au fost int6mpinate probleme deosebite in acest domeniu.

in aplicarea legislaliei privind :

' acordarea aloca{iilor de stat pentru copii s-au intocmit un ff. de 23 dosare ;

' alocafii de sus{inere a familiei s-au intocmit 5 dosare ;

' indemnizafii pentru cregterea copiilor s-au intocmit 13 closare ;

' incadrarea persoanelor bolnave intr-un grad de invaliditate pentru comisia de
expertrzd. s-au intocmit un numdr de 35 dosare ;

Dispoziliile qi borderourile privind cuprinderea in platd a acestor solicitdri s-au transmis
la AgenJia Judefeand pentru PrestaJii Sociale, conform legii in termenul legal.

In aplicarea prevederilor Legii nr.41612001 privind acordarea ajutorului social sunt in
platd 38 dosare conducdndu-se evidenla lunard a acestora, pldtindu-se lunar ajutorul social, de

Agenlia Judefeand de Prestalii Sociale inbaza borderourilor trimise de compartimentul de
asistentd sociald;

Au fost inregistrate un numdr de 356 cereri pentru ajutor incllzire cu lemne,
intocmindu-se situalii gi raporturi statistice care au fost transmise Agenfiei de Pl51i gi PrestaJii
Sociale Baia Mare.

S-au eliberat adeverinle pentru problemele gestionate de serviciul de proteclie socialS, la
cererea celor in drept ;



Comp artimentul C adastr u, ugric ukurd,

proteclie civild gi P,S1

Privind registrele agricole -acestea sunt in lucru, completdndu-se atdt pe suport de

hArtie cat $i electronic. Se efectueazd,lucrdrile de completare dupd declaratii in func{ie de

completarea gi prezentarea acestora la sediul primdriei de chtre cetd{enii comunei.
in anul 20214 au fost eliberate 44 certificate de producitor agricol, aproximativ 2750

adeverin{e care cuprind dovezi pentru subvenlii, adeverinfe din registru agricol pentru diverse

facilitali -eliberare cdrfi identitate, oblinere telefoane mobile, pentru elevi, pentru contracte la

curenr, notare sau radiere din CF, pentru ajutor de incalzire, pentru alocatii de sustinere, pentri

elevi la bursa sociala .

S-a inceput lucrarile de cadastrale gratuite pe un numar de 4 sectoare si s-au identificat un

numar de 1500 de parcele.
S-a participat in teren la toate sesizdrile depuse de cetdleni , pe linie de fond funciar 9i s-

au dat rdspunsuri in scris.
in domeniile protecJie civild, prevenirea gi stingerea incendiilor, proteclia muncii 9i

eviden!6 militard s-au intocmit actele privind o bund intervenlie in cazuri de urgen{d qi de risc'

Au fost avrzate Autorizafiile de Func{ionare pentru un numdr de societdli comerciale,

asocialii familiale gi persoane frzice ,inbaza documentafiilor prezentate fie cd au sediul in
comund sau numai puncte de lucru, inbaza legislaliei in vigoare in numar de 2.

Compartimentul urbanism gi disciplina in construcfii

Activitatea de urbanism pe anul 2021 se concretizeazdprin eliberarea unui numdr de 28

certificat de urbanism gi 14 autorizafii de construire, care au implicat verificarea conform

legii a fiecirei documentalii.
Au fost organi zate qi efectuate activitdlii de control privind disciplina in construclii, 9i s-au

luat mdsuri de intrare in legalitate acolo unde s-au constatat abateri de la actele normative, nu s-

au aplicat contravenlii privind regimul construcfiilor unde au fost incdlcate prevederile legii.

A fost asiguratd asistenla necesard in organizarea licitaliilor in domeniul achiziliilor

publice sau vdnzdrii unor bunuri atdt din partea serviciului juridic, serviciului de cadastru cdt 9i

de urbanism, iar in acest sens nu au fost constatate abateri de la prevederile legale .



Compartimentul finanfe - contabilitate

in ceea ce priveqte colectarea taxelor gi impozitelor locale au fost realizate pe total comund

de la persoane frzice gi juridice pe anul 202I in procent de 94 %.

inbazadocumentatiei depuse (veterani de razboi, vdduve de veteran de rdzboi, detinuJi

politici si deportati, persoanele cu handicap gradul I si II qi invaliditate gradul I s-au efectuat

scutiri parfiale sau totale de la plata impozitelor gi taxelor locale pentru un numdr de aproximativ

38 familii;
S-a analizat execuJia de venituri si cheltuieli ori de cdte ori a fost nevoie pentru a afla

situatia soldului care este in trezorerie.
in ce privesc pldlile cdtre executanfii de lucrdri, s-au fdcut conform prevederile legale pe

baza proceselor verbale de receptii gi pe cdt a fost posibil la timp.
Privind activitatea de coordonare gi supraveghere a activitSlii unitalilor gcolare ne-am

implicat in toate problemele acestora.

Compartimentul gospodirire comunali

gi protecfia mediului

Referitor la activitatea privind gospoddrirea comunald s-au desftgurat acfiuni de

curdtenie gi de infrumusetare in comuna.

Privind normele de protectie mediului am fost verificaJi de inspectori de la garda de

mediu exist6nd doar atentiondri privind colectionarea deqeurilor gi depozitarea lor.

S-a rezolvat in mare mdsurd eliminarea depozitdrii gunoaielor menajere din locuri
nepermise, mai existd probleme la decolmatarea $anlurilor gi deversdrile apelor menajere.

Privind activitatea de mediu am fost verificati de inspectori de la garda de mediu

neexistand atentionari privind colectionarea deseurilor si depozitarca lor. Acestea sunt colectate

din casa in casa de 4 ori pe luna , conform contractului de prestari servicii cu S.C. GLOD SAL

SRL.



COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE SI ACHIZITII
PUBLICE

Proiecte elaborate si implementate

l.Modernizare drumuri de interes local in comuna Botiza,judetul Maramures in valoare totala

de 5266639,51 lei

2. Extindere si mansardare dispensar uman in vederea amenajarii sediu primarie in comuna

Botiza,judetul Maramures in valoare totala de 521432L81 lei

3. GRADINITA 3 GRUPE in valoare totala de 1873710.92lei

4.Construire trotuare pe DJl8lD din centrul panalaintrarea in localitateaBotiza,judetul

Maramures in valoare totala 450000

5. Lucrari de pietruire si amenajare drumuri agricole in comuna Botiza,judetul Maramures in

valoare totala de 75000Iei

6. Reabilitare Scoala Gimnaziala cu cls. I-VIII Botiza,judetul Maramures in valoare de 2500000

lei

7 . Captare izvor apapotabila si extindere retea de apa potabila in valoare de 1000000 lei

8. Dezvoltare comunitara integrata in comuna Botiza,judetul Maramures in valoare de 1000000

lei

9. Dotare centru social in comuna Botiza,judetul Maramures in valoare de 5863 lei

10. "Creqterea capacitdlii de gestionare acrizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele

didactice din ComunaBotiza,judeful Maramureq" in valoare de 360576.13 lei



1 l. Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei inlbrmaliei de tipul tabletelor

;colare precum Si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfd;urdrii activitdlii
didactice in mediu on-line, in comuna Botiza,judelul Maramureg" in valoare de 438508.78 lei

Privind lucrdrile pentru care au fost incheiate contracte de executie in urma adjudecdrii
licitaliilor au fost organizate conform legii..

CImine Culturale 9i biblioteci

La capitolul cultura avem I camin cultural situat in centrul comunei care prin
reabilitarea lui facuta in anii anteriori 2015-2016, permite si organizarea de mese festive, nunti ,

avand in dotare o bucatarie dotata cu toate utilitatile necesare tl,aragaze, blaturi de lucru din inox

, rafturi din inox pentru depozitarea alimentelor) cu camera frigorifica, 1 sala pt organizarea de

evenimente , vesela pentru 500 persoane, tacamuri mese si banci, scaune , statie de amplificare

STAREA ECONOMICO-SOCIALA SI DE SANATATE A POPUTATIEI

Comuna noastra are o populatie in numar de 2600 locuitori, din care aproximativ 500

pensionari ,cca 165 salariati in institutii publice sau la firme private.

In comuna functioneaza aproximativ 32 societati comerciale , sau persoane ftzice
bazate pe comeft sau servicii si 22 pensiuni turistice acreditate de Ministerul turismului.

Colaborarea cu medicii din comunl :

Privind activitatea medicald in comun[, am acordat tot sprijinul posibil medicilor de la
fiecare cabinet.

Privind actlttatea sanitar veterinard la nivel de comund ar trebui sa fim ingtiinfali de

medicul veterinar dupd fiecare acliune de vaccinare despre starea sdndtAlii animalelor privind
tuberculoza la bovine gi anemia la cabaline boli care sunt transmisibile gi mdsurile care s-au luat
la nivel de comund.

Activitatea desfdquratd in anul 2021, impreund cu angajafii Primdriei, consiliul local , a firmelor
cu care primdria a colaborat , din punct de vedere economic, din punctul de vedere al primarului
este mullumitoare, nu a fost un an ugor avdnd in vedere derularea lucrdrilor, urmdrirea
gantierelor pe lucrdrile contractate,lucrdri care au fost monitofizate aproape zilmc,la care se

adaugd toate problemele comunitdlii gi pe care le-am trecut cu bine.

In final doresc sa multumesc Consiliului Local , membrilor acestuia privind colaborarea si

angajatilor Primariei alaturi de care ne-am dat tot concursul pentru rezolvarea problemelor

cetatenilor, iar pentru viitor trebuie sa ne mobilizam cu toate eforturile in vederea realizarit

toturor obiectivelor propuse pentru buna stare si prosperitate a comunei.

Cu respect,

PRIMAR


