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PENTRU ANUL 2014
In conformitate cu prevederile Legii nr.215, art.68, alin. (3), lit.”a” annual primarul
este obligat sa prezinte o informare asupra starii de dezvoltare a comunei a carui edil este.
Incercam sa imbunatatim in fiecare an calitatea si eficienta muncii noastre.
Publicarea acestui material este un gest firesc, in contextual preocuparii pentru o reala
deschidere si transparenta a institutiei noastre. Lucrarea de fata este unul din instrumentele
prin care Primaria comunei Boțești pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre
activitatea noastra, despre modul cum au fost folositi banii publici. Consider ca datele
prezentate in raport pot oferi cetatenilor o imagine generala asupra activitatii noastre in anul
care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.
Primarul ca autoritate a administratiei locale, asigura respectarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale catatenilor, prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a
legilor, precum si Hotararile Consiliului Local.
Anul 2014 a fost un an relativ greu, nu numai pentru comuna Botesti, ci si pentru
intreaga Romanie. Cu totii ne-am confruntat cu o criza economica si sociala ale carui
manifestari au provocat consecinte greu de contracarat. In aceste conditii mai mult decat
dificile, activitatea primariei Botesti a trebuit sa se adapteze noilor realitati economice.
Bugetul de venituri si cheltuieli a fost astfel structurat incat sa acopere principalele
directii de investitii in infrastructura, iluminat public, asistenta sociala, siguranta
cetateanului, cultura, sanatate si invatament, in conditiile in care conturile primariei Botesti
au fost greu incercate.
Comuna Botesti are in prezent, conform datelor de la Recensamantul populatiei din
octombrie 2011, un numar de 2083 locuitori, fata de recensamantul din 2002 s-a observat o
scadere a populatiei, dar nu semnificativa (2292).
In anul 2014 s-au inregistrat un numar de 0 nasteri, 6 casatorii si 28 decese.
Preocuparea majora a primarului comunei Boțești, judetul Vaslui, în anul 2014, ca
dealtfel pe toata durata scursa din actualul mandat început în iunie 2012, cât si în cel anterior,
a fost cresterea economica si sociala a comunei si cea a calitatii mediului din comuna.
Astfel, toate actele administrative emise de primar sau initiate de acesta pentru a fi
adoptate de deliberativul comunei, s-au încadrat în aceata linie de crestere economica si
sociala a comunei.
În exercitarea mandatului potrivit competentelor prevazute de lege, în anul 2014,
primarul comunei Boțești, în calitatea sa de sef al administratiei publice locale, a emis un
numar de 276 dispozitii, cu caracter normativ sau individual, cele mai multe dintre acestea
fiind emise pentru asistenta sociala.
Consiliul local Boțești s-a întrunit în anul 2014 în 11 sedinte ordinare sau
extraordinare, adoptând un numar de 39 hotarâri. Toate proiectele de hotarâre care au fost
supuse dezbaterii consiliului local în sedintele din anul 2014 au fost initiate de primarul
comunei.
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Hotarârile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunostinta publica
prin afisaj la sediul primariei sau în diverse puncte special stabilite din satele componente,
iar cele cu caracter individual au fost comunicate celor interesati.
In anul 2014 nici un act administrativ al consiliului local/primar vizat de legalitate de
către secretar nu a fost atacat la instanţele de contencios administrativ.
Primăria Comunei Boțești şi-au desfăşurat activitatea cu: 6 angajaţi cu contract de
muncă (sef SVSU, consilier primar, referent cultură, guard, muncitor calificat si muncitor
necalificat), 6 funcţionari publici şi 2 demnitari (primar, viceprimar). Analiza activităţii
acestora s-a făcut în funcţie de organigrama şi statul de funcţii aprobate de către Consiliul
local. Numărul de posturi vacante este de 2 funcţii publice şi 1 funcţie contractuala. Se poate
aprecia că personalul primăriei s-a implicat activ în rezolvarea atribuţiilor de servici şi în
rezolvarea treburilor comunităţii. Programul de lucru cu cetăţenii este între orele 8.00-16.00,
în fiecare zi lucrătoare a săptămânii. Audienţele la primar, viceprimar şi secretar sunt zilnice,
pe tot parcursul programului de lucru.
Anul 2014 este primul an în care s-a inceput aplicarea Strategiei de Dezvoltare a
localităţii Boțești pentru perioada 2014-2020, document care include reperele strategice de
dezvoltare perioada 2014-2020, în funcţie de liniile de finanţare preconizate a fi atrase prin
programe europene sau programe guvernamentale.
În anul 2014 nu s-a depus la Primaria comunei Boțești solicitari de informatii de
interes public. Aceasta se explica prin transparenta totala în activitatea desfasurata, multe
informatii de interes public fiind afisate în locurile special amenajate. Toate solicitarile au
fost solutionate în termen legal, nefiind nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata
instantelor de judecata.
Referitor la modul de solutionare a petitiilor, în anul 2014, la Primaria comunei
Boțești s-au înregistrat si petitii dar a caror rezolvare în termen legal si cu respectarea legii, a
facut ca sa nu fie înregistrata nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata
instantelor de judecata.
Comuna beneficiaza de urmatoarele utilitati: energie electrica, iluminat public, retea
de alimentare cu apa prin captare de izvor adancime, telefonie, cablu TV.
INVATAMANTUL
In comuna functioneaza doar 2 scoli, Botesti si Gugesti si un numar de 2 gradinite.
In anul 2014 a fost asigurat necesarul de lemne pentru incalzirea salilor de clasa, din
acest punct de vedere invatamantul s-a putut desfasura in conditii normale.
Bibliotecile din comuna au fost dotate cu volume noi de carti, prin donatie in 2014,
aceste functionand in sediile caminelor culturale, sedii care au fost renovate in anul 2013,
prin proiectul FEADR.
Nu au fost finalizate nici anul acesta lucrarile la baza sportive, finantare care ar fi
trebuie sa vina prin O.G. nr. 28.
SANATATEA
La capitolul sanatate avem in comuna 2 medici de familie si 2 asistente medicale si un
cabinet stomatologic.
Pentru a veni in sprijinul cetatenilor este deschisa o farmacie in mediul privat care
vine in completarea serviciilor medicale de care au nevoie locuitorii acestei commune.
In domeniul sanitar veterinar d-l doctor Ionel Matei raspunde cu succes serviciilor
solicitate de catre populatie.
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STAREA ECONOMICA
Activitatea economica a comunei este preponderent agricola, cu ramurile sale de baza,
cultura mare, cresterea animalelor. Alte activitati se desfasoara in sfera serviciilor, comert,
activitate sociala, sa
Putem afirma ca pe langa societatile mai vechi s-au infiintat o serie de Intreprinderi
Familiale si Individuale, inregistrate legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribinalul Vaslui, constienti fiind de faptul ca intrarea in UE impune si respectarea cu
strictete a legislatiei existente.
Ocupatia de baza a ramas agricultura prin cultivarea terenurilor si cresterea
animalelor. Cele mai multe terenuri din comuna sunt date in arenda, datorita costrurilor mari
de intretinere si a lipsei fortei tinere de munca care in marea sa parte este plecata in
strainatate.
Potentialul economic al comunei se întemeiaza pe resursele zonei, respectiv,
agricultura, dar in special harnicia locuitorilor care in ciuda faptului ca ne aflam intr-o zona
defavorizata, nivelul de trai este relativ ridicat. In prezent avem 2 societati comerciale care au
teren in arenda - suprafete mari.
Starea economica a comunei Boțești, raportata la anii anteriori, se încadreaza într-o
tendinta de dezvoltare moderata.
Locuitorii comunei cresc in present un numar de 480 bovine, 520 porcine, 280 cai,
2200 ovine si caprine si 9800 pasari.
La nivelul primariei au fost sprijiniti cetatenii sa-si intocmeasca dosarele pentru
primirea de subventii la terenurile agricole.
Având în vedere conditiile concrete ale comunei Boțești, primarul comunei, în anul
2014, s-a preocupat pentru cresterea economica a acestei unitati administrativ teritoriale.
În anul 2014 s-au autorizat un numar de 3 case de locuit, colectându-se taxele si
impozitele legate de aceste autorizari .
In general s-a actionat pentru cresterea conditiilor de viata, prin imbunatatirea
infrastructurii.
În anul 2014 s-au iniţiat următoarele proiecte:
- s-au continuat actiunile privind infiinatarea unui parc de receere – proiect in
derulare, pana la faza de semnare contract, executarea proiectului facandu-se in anul urmator.
- s-a construit o punte pietonala in punctul Leonte Petru.
- s-a finalizat aductiunea cu apa in sat Botesti prin construirea unui rezervor de apa de
100 mc si put forat la 100 m.
s-a propus si aprobat Strategia pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ
Teritoriale comuna Boţeşti pentru perioada 2014-2020.
Deoarece sustinerea unor programe de dezvoltare locala are la baza si o contributie
proprie, a comunitatii locale, în anul 2014 s-a pus accent pe colectarea resurselor proprii
(taxe, impozite, venituri din chirii si concesiuni etc).
Drumurile au fost intretinute destul de bine, iar rigolele si santurile au fost curatate cu
beneficiarii Legii nr. 416/2001. Am avut o iarna relativ usoara, cu putina zapada, drumurile
fiind in mai multe randuri acoperite de un strat consistent de zapada, dar spre lauda noastra,
cu bani putini dar cu eforturi mari, am reusit sa dezapezim in timp util toate arterele, iar cand
zic toate, ma refer la multe ulite din comuna.
Au fost facute revizii dar si montat lampi la iluminatul public astfel scazand consumul
de energie dar crescand numarul de lampi stradale.
O preocupare majora a administratiei locale în anul 2014 a fost si modul de aplicare a
Legii 18/1991cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.165/2013.
La comisia comunala de fond funciar Boțești au fost depuse un numar de12 cereri prin
care se solicita aplanarea unor divergente.
3

În ultima perioada în comuna Boțești s-a înregistrat o scadere a numarului de animale
din gospodariile populatiei. Acest aspect se datoreaza preturilor mici oferite de procesatorii
de lapte si de carne care achizitioneaza aceste materii prime.
Totusi, în anul 2014, pe raza comunei Boțești au beneficita de finantare mai multe
persoane pentru ferme pentru cresterea animalelor, stupine.
STAREA SOCIALA
În anul 2014 numarul persoanelor beneficiare de ajutor social din comuna a fost in
medie de 100 beneficiari, numarul acestora variind de la o luna la alta.
Pentru cazuri exceptionale, în conformitate cu prevederile legale, în anul 2014, s-au
acordat ajutoare de urgenta în suma totala de 25 mii lei.
STAREA MEDIULUI
Teritoriul administrativ al comunei, în suprafata totala 5461 ha, la care se adauga si
866 ha padure, este formata din 4 localitati , respectiv satele : Botesti, Gugesti, Ganesti si
Talpigeni.
Pentru conservarea si protectia mediului în comuna, în anul 2014, ca si în anii
anteriori, s-au ecologizat cursurile de apa din comuna, santurile, s-au plantat flori si arbori pe
marginea drumurilor judetene ci comunale.
Pentru îmbunatatirea calitatii mediului din comuna, în anul 2014 se inscrie executia
sistemului de canalizare si alimentare cu apa in satul Gugesti.
Deasemeni, pentru îmbunatatirea conditiilor de mediu avem incheiat un protocol de
predare - primire privind luarea in administrare a unitatilor de compostare individuala si
eurocontainere in cadrul Proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in
judetul Vaslui”, urmand ca in anul 2015 sa se incheie si contract cu firma specializata in
colectarea deseurilor menajere de la populatie, toate acestea în scopul creşterii calităţii
serviciilor de salubrizare şi a dispariţiei fenomenului de abandonare şi depozitare a
gunoaielor pe domeniul public.
Consider ca starea mediului în comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va
desfasura în sensul sporirii calitatii mediului fiind aceea de constientizare a populatiei pentru
mentinerea unui mediu curat, pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru
reciclarea deseurilor refolosibile.
Pentru cresterea calitatii vietii în comuna, se vor pune în practica concluziile desprinse
din seminariile pe tema dezvoltarii locale, la care primarul comunei a participat în anul 2014.
Prin toate aceste investiţii şi activităţi am urmărit în permanenţă, împreună cu aparatul
de specialitate şi cu sprijinul Consiliului Local, îmbunătăţirea stării socio-economice şi o
dezvoltare durabilă a comunei Botesti.
Priorităţile noastre s-au axat pe identificarea la nivel local a problemelor sociale,
economice şi de protecţia mediului, atragerea a cât mai multor fonduri la bugetul local,
îmbunătăţirea continuă a activităţii serviciilor şi compartimentelor primăriei, implicarea
funcţionarilor publici, a instituţiilor coordonate, în rezolvarea problemelor cetăţenilor,
conform nevoilor şi speranţelor acestora.
Mulţumesc Consiliului local pentru sprijinul acordat în desfăşurarea activităţii
primarului în anul precedent.

Aprilie 2015
Primar,
Adrian Pantea
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