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Raportul Viceprimarului Comunei Botiza

Raportul viceprimarului este o obligatie legala dar si o datorie morala de
a aduce la cunostinta cetatenilor activitatea desfasurata de catre administratia
publica locala in perioada 01. 0I.202I-3LI2.Z\2I.

Raportul de fagd este un document sintetic ce relieveaza modul de
desfasurare a activitatii viceprimarului in scopul realizarii obiectivelor propuse.

Acest raport doreste a fi expresia unei deschideri si a unei transparente
totale a activitatii pe care o desfasor in interesul comunitatii noastre locale.

Activitatea viceprimarului se desfasoara avand la baza atributiile stabilite
prin dispozitiile Legii 2I5/2001 privind administratia publica locala precum si a
celorlalte acte normative in vigoare,

Pe linie de mediu s-a facut igienizarea raurilor Botiza, Baita si Valea
Sasu si s-a f5cut decolmatarea in mai multe randuri, lucrari ce au fost
efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001, const6nd prin curatarea vegetatiei si
saptamanal s-a facut curatenie la borcut la Moara, slatina, terenul de fotbal
respective pe drumul din Baita, V. Sasului, centru comunei gi la Cdminului
Cultural.

Pe linie de constientizare a populatiei privind colectarea deseurilor am
purtat discutii cu cetatenii pe aceasta tema.

Principalele activitati la care am participat in aceasta perioada a fost
deplasarea in teren in comunitate:

- Discutii cu cetatenii nu numai la solicitarea acestora ci si pentru
cunoasterea de catre primarie a problemelor care-i preocupa. Principalele
probleme pe marginea carora s-a discutat in cadrul acestor intalniri au fost
legate de starea drumurilor comunale, imbunatatirea starii de curatenie,
colectarea selectiva a deseurilor menajere si altele.- Numarul de audiente nu poate fi cuantificat intrucat discutiile cu
cetatenii au fost numeroase chiar si in zilele nelucratoare iar problematica
abordata de acestia nu poate fi mentionata in amanuntime, flind diversificata.

Pe linie de culturd am participat la:- organizarea de activitati cultural care s-au desfasurat pe raza comunei
Botiza atat la Caminul Cultural cat si la Muzeu,

Principalele aspecte abordate au fost:
- Amenajarea si intretinerea cailor de acces in special catre terenurile

agricole;
- Pastrarea curateniei in comuna;
- Lucrari de amenajari de santuri si desfundari podete;
- solicitari privind respectarea ordinii si linistii publice,
Am participat la verificarea gi receplionarea urmitoarelor lucrbri:



-Modernizare drumuri de interes local in comuna
Maramures, valoarea totala de : 5.266.639,51 lel;- Extindere si mansardare dispensar uman in comuna
Maramures - valoarea totala de: 5.224.512,01 lei

- Construire poduri in comuna Botiza, judetul Maramures- valoarea totala
de: 938599,72 lei

- Gradinita cu 3 grupe in comuna Botiza, judetul Maramures - valoarea
totala de: 1.873 .7 L0,92 lei;

- Trotuare in comuna Botiza, judetul Maramures - valoarea totala de:
450.000 lei

- Lucrari de pietruire si amenajare drumuri agricole in comuna Botiza
valoarea totala de: 200.000 lei

- Reabilitare Scoala Gimnaziala cu cls. I-VIII Botiza, Judelul Maramureg,
proiect prin POR, valoarea totalS: 2.500.000 lei

- Captare izvor apa potabil5 9i extindere de apa potabilS, buget local,
valoare totalS: 1.000.000 lei

- Dezvoltare comunitard integrate in comuna Botiza Judetul Maramureg,
proiect servicii prin POCU, valoarea totalS: 1.000.000 lei

- Dotare centru social ?n comuna Botiza, Judelul Maramureg prin POCU,
valoarea totald: 28.I42 lei

- Cregterea capacitdtii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru
elevii 9i cadrele didactice din Comuna Botiza, Judelul Maramureg, furnizare
valoarea totalS: 360.576 lei

- Dotarea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaliei de
tipul tabletelor gcolare precum 9i a altor echipamente/dispositive electronice
necesare desfSgurbrii activit5gii Oidactice in mediu on-line, in comuna Botiza,
Judetul Maramureg, valoarea totalS: 438.508,78 lei

- Servicii de inregistrare sistematicd a imobilelor in sistemul
cadastru 9i carte funciarb

-Servicii de exploatare masa lemnoasa

integrat de

Am raspuns la un nr, de aproximativ 20 de adrese catre CJ Maramures,
Prefectura Maramures, Agentia de Mediu si alte institutii ale statului. De
asemenea am solutionat un nr. de 15 de petitii pe diferite teme cum ar fi
granituire si alte litigii.

Aceasta este in mare activitatea mea pe perioada ianuarie - decembrie
202I si tin sd multumesc Consiliului local Botiza, functionarilor primariei si, nu
in ultimul rand d-lui primar poienar Florea,
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