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RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICA,
SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI BOTESTI
Pentru anul 2008

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 acestul material este un gest firesc, in contextual preocuparii pentru
o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre. Lucrarea de fata este unul din
insptrumentele prin care Primaria comunei Botesti 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 administratiie locale, asigura respectarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale catatenilor, prevederilor Constitutiei, punerea in
aplicare a legilor, precum si Hotararile Consiliului Local.
Anul 2008 a fost un an cu unele realizari pentru comuna Botesti. 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. Anul 2008 a fost anul în care s-a aplicat Strategia de
Dezvoltare a localităţii Boțești pentru perioada 2008-2013, document care include
reperele strategice de dezvoltare in perioada 2008-2013, în funcţie de liniile de
finanţare preconizate a fi atrase prin programe europene sau programe
guvernamentale.
Comuna Botesti are in prezent, conform datelor de la Recensamantul
populatiei din octombrie 2002, un numar de 2292 locuitori.
In anul 2008 s-au iregistrat un numar de 5 nasteri, toate fiind transcriei de acte,
5 casatorii si 28 decese.

INVATAMANTUL
In comuna functioneaza doar 2 scoli, Botesti si Gugesti si un numar de 2
gradinite.

In anul 2008 a fost asigurat necesarul de lemne pentru incalzirea salilor de
clasa, din acest punct de vedere invatamantul s-a putut desfasura in conditii normale.
S- a renovat gradinita din satul Gugesti.
A fost intocmit un studio de fezabilitate pentru baza sportive cu teren de
fotbal omologabil tip 1,finantare ce se propune a fi prin O.G. nr.7.

SANATATEA
La capitolul sanatate avem in comuna 1 medic de familie si 1 asistenta
medicala, urmand ca in cel mai scurt timp sa se deschida si o farmacie.
Pentru a veni in sprijinul cetatenilor este necesar sa se deschisa o farmacie in
care vine in completarea serviciului medical de care au nevoie locuitorii acestei
commune.
In domeniul sanitar veterinar d-l doctor Ionel Matei raspunde cu success
serviciilor solicitate de catre populatie.

STAREA ECONOMICA
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.
Locuitorii comunei cresc in prezent bovine, porcine, cabaline, ovine, caprine s
pasari si albine.
La nivelul primariei au fost sprijiniti cetatenii sa-si intocmeasca dosarele
pentru primirea de subventii la terenurile agricole.
Drumurile au fost intretinute destul de bine, iar rigolele si santurile au fost
curatate cu beneficiarii Legii nr.416/2001. am avut o iarna dificila incapand cu prima
zapada. Drumurile au fost 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 si montate lampi la iluminatul public scazand consumul
de energie dar crescand numarul de lampi stradale.
In ceea ce priveste proiectele propuse si realizate in anul 2008 enumar cateva
dintre ele: lucrari de reparatii generale si de renovare, lucrari de tamplarie si
dulgherie, de instalare echipamnte de incalzire centralla, renovare a unor cladiri
degradate, lucrari de extindere alimentare cu apa, de reparare si intretinere a mai
multor drumuri, lucrari pentru conductelede apa, de arhitectura peisagistica a
parcurilor, de constructie de poduri si instalatii electrice. Toate acestea sunt

prevazute in programul anual de achizitii publice.In satul Gugesti s-a facut extindere
la coloana de apa existenta.
Desfasurarea alegerilor locale din 2008 a adus la configurarea unei noi echipe
la nivel de comuna, primarul venind din functia de viceprimar un nou viceprimar si
un nou consiliu local.
Vreau la final sa subliniez faptul ca eu, ca primar impreuna cu aparatul de
specialitate am avut o colaborare foarte buna cu scoala, parohiile din comuna,
medici, politie si societati.
Va multumesc pentru atentia acordata.

Primar,
Adrian Pantea

