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Rapoft de activitate al
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari

,,Zona Metropol itani Botoga ni,,
pe anul 2OI4

Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard" "Zona Metropolitand Botoqani', igi
desfbqoard activitatea curentd prin aparatul tehnic al acestei a, care este organ izat in
conformitate cu prevederile Statutului.

Aparatul tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar6 ,,Zona
Metropolitand BotoEani" a indeplinit atribuliile stabilite de Consiliul Director, p6nd la
aprobarea de cdtre Consiliul de Administralie a Regulamentului de Organizare gi
Funclionare Ei a Regulamentului de Organizare Internd. Consiliui de Administrafie
este convocat in data de 29.12.2014.

Aparatul tehnic a asigurat activitSlile curente pentru funclionalitatea Zonei
Metropolitand BotoEani, a actualizat regulamentele de organizare gi func{ionare, a
tezolvat probleme organizatorice, juridice gi economice, a organizat prima Eedinla a
Consiliului Director in 18.06.2014 Ei cea de-a doua qedinla a Consiliului birector,
convocat in 17 .12.2014.

intruc6t Consiliul Local al municipiului Botoqani nu a mai putut asigura
finanfarea pentru proiectul: "strategia de Dezvoltare a Zonei Metropoliiane Botogani
pentru perioada 2015-2020", aceastd strategie este elaboratd in prezent de aparatul
tehnic al Zonei Metropolitane. in aceastd direclie au ayut loc intAlniri de lucru la
nivelul fiecarei primarii din cadrul asociafiei cu primarii Ei factorii responsabili cu
dezvoltarea durabila din aparatul administrafiilor locale, in vederea elabor6rii unor
strategii comune la nivel local si metropolitan, identificAnd probleme care pot face
obiectul unor proiecte de dezvoltare in cadru asociativ.

Sinteza fiecdrei disculii la nivelul UAT-urilor a generat "Portofoliul de proiecte
integrate" , aprobat in Consiliul Director din 18.06.2014, gi care face parte din
strategia de dezvoltare metropolitand.

A fost necesard o a doua etapi a intAlnirilor cu primarii pentru discutarea
draftului "Proiectului de Strategie pentru perioada 2015-2020" Ei completarea cu
solicitdri de proiecte de dezvoltare integratd propuse ulterior gedinfei Consiliului
Director din luna iunie. Au fost solicitate UAT-urilor, acolo unde existd posibilitatea,
sd asigure rezetvarea prin HCL a unor terenuri pentru realizarea de proiecte de
dezvoltare. S-au actualizat Ei se culeg in continuare informalii despre UAT-uri,
necesare in procesul de elaborare al strategiei.

Din punct de vedere organizatoric se impune in perioada urmdtoare o
completare a organigramei ZMBT prin infiinlarea unei Direcfii de proiecte. Acest
lucru este motivat prin faptul cd dupa frnalizarea gi aprobarea "strategiei de
Dezvoltare Metropolitana pentru perioada 2015-2020" ur-rniazd etapa de elaborare a



proiectelor planificate in strategie, activitate care va susline in fapt dezvoltarea zonei,
Alte zone metropolitane din Romdnia, care func{ione azd de mai mult timp, au parcurs
deja aceastd etapd.

Execulia bugetard pe perioada ianuarie-noiembrie 2014 a impus rectificarea
bugetului pe anul 2014 in funclie de activitdlile zonei, in sensul asigurarii funcfiondrii
echilibrate gi a atingerii stricte a obiectivelor asociafiei.

Proiectul de buget pe anul 2015, propus in intfilnirea Consiliului Director din
I7 '12.2014, Ei care va fi supus spre aprobare in Consiliul de Administrafie din
29.12.2014 prevede o suplimentare a bugetului pe anul 2015. Se solicita in Consiliul
Director o crestere a procentului contribufiei municipiului Botoqani, contributiile
celorlalte UAT-uri rdmdnAnd neschimbate. Acest lucru este prezentat in Nota de
fundamentare.

A fost asiguratd reprezentarea organiza[iei in relaliiie externe. Au fost incheiate
acorduri de colaborare cu raionul Edine!, din Republica Moldova Ei cu oraqul Ashtarak
din Republica Armenia. Se are in vedere aderarea ADI "Zona Nzletropolitand
Botoqani" la Asocialia Zonelor Metropolitane din RomAnia dar si colaborarea cu alte
zone din Republica Ucraina, din Romania qi din spafiul u.E.

A fost asiguratb participarea asocialiei la intdlnirile organrzate de Ministerul
Dezvoltdrii impreund cu Asociafia pentru Mobilitate Metropolitana din Romdnia, pe
probleme de finanlare a transportului public. impreuna cu firma de proiectaie
AVENSA 9i cu reprezentanfii Primariei Botogani au fost discutate ,,strategia de
transport public" qi ,,strategia de dezvoltare a municipiului BotoEani", ambele in curs
de elaborare.

Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard,"Zona Metropolitand BotoEani,,este
inregistrati la Registrul Asociafiilor Ei Fundafiilor de pe lAnga Judecdtoria Botogani,
are depus la Ministerul Finanlelor bilan! certificat de un cenzor independent numit de
Consiliul de Administralie qi a reali zat propriul site de prezentarl gi informare a
activitAfli proprii.
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