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Raport privind activitatea adm inistratiei publice locale
a orasului Pucioasa in anul 2007

PRIM ARIA PUCIOASA
M artie 2008

CUVÂNT INTRODUCTIV

În conformitate cu Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările din Legea 286/2006, a
administraţiei publice locale, art. 68, aliniatul 3, litera „a”, „(3) În exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: prezintă consiliului local,... un raport anual privind
starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

De altfel, aşa cum arătam şi în Raportul pe anul 2006, prezentarea acestuia pentru anul
2007 se constituie ca un bilanţ cu privire la activitatea desfăşurată de executiv, în faţa
alegătorilor, a tuturor cetăţenilor municipiului. În acest context, „Raportul Primarului oraşului
Pucioasa”, publicat în fiecare an, reprezintă pentru noi nu numai o obligaţie, dar şi o necesitate,
având în vedere preocuparea pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. De
altfel, misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a satisface nevoile locuitorilor
oraşului Pucioasa, prin oferirea unor servicii de calitate, eficiente, în condiţii de reală
transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.

Prin această lucrare, care este de fapt o radiografie pragmatică a activităţii Primăriei
Pucioasa, punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi date concrete despre modul în care au fost
folosiţi banii publici.

În acelaşi timp, acest raport prezintă sintetic activitatea Consiliului Local, a Primăriei
Pucioasa şi a serviciilor publice subordonate, precum şi o raportare statistică şi a altor instituţii
implicate în starea economico-socială a oraşului Pucioasa, instituţii care, prin activitatea lor, prin
măsurile adoptate sunt corelate cu eforturile administraţiei locale de a oferi cetăţenilor servicii de
cea mai bună calitate.

Este o datorie a administraţiei locale de a informa cetăţenii şi de a face public raportul activităţii
sale.Realizat de conducerea Primăriei împreună cu ajutorul serviciilor şi birourilor din cadrul
acesteia, acest raport îşi propune să prezinte principalele activităţi, proiecte, programe ale
administraţiei locale în anul 2007 si obiectivele pentru anu 2008 .
Politica locală adoptată de administraţie se bazeazǎ pe principiile transparenţei decizionale,
liberului acces la informaţiile de interes public şi respectului faţǎ de cetǎţeni.
Încercăm sǎ imbunǎtǎţim calitatea şi eficienţa muncii noastre, aceasta fǎcându-se şi prin
participarea cetăţenilor la procesul administrativ, la luarea deciziilor într-un mod corect şi
deschis.
Alǎturi de dezbaterile publice organizate, de întâlnirile cu asociaţiile de proprietari, de ,,Buletinul
Informativ de Pucioasa” sau ştirile de pe pagina de internet, lucrarea de faţǎ este unul din
instrumentele prin care Primǎria Pucioasa este mai aproape de cetǎţeni.
Sperăm ca acest raport să fie bine primit de către cetăţeni, reacţiile sau comentariile în legătură
cu el sunt binevenite şi vor constitui contribuţii valoroase pentru noi.

MIRCEA SIMION – PRIMAR AL ORAŞULUI PUCIOASA
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ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
DIN ORAŞUL PUCIOASA ÎN ANUL 2006

În baza legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Pucioasa şi a celorlalte acte
normative relevante în vigoare, activitatea noastră a vizat creşterea permanentă a calităţii muncii şi a
urmărit instituirea unor modalităţi de lucru în deplină concordanţă cu legalitatea şi cu eficienţa, la toate
nivelurile reprezentate de Consiliul local, comisiile de specialitate şi conducerea operativă a aparatului
propriu de specialitate.

O atenţie deosebită şi un sprijin nemijlocit s-a acordat pentru funcţionarea în bune condiţii a serviciilor
publice de interes local aflate în subordine, precum şi activităţilor de investiţii social culturale şi edilitar-
gospodăreşti şi a tuturor activităţilor în care Consiliul local, primarul oraşului şi aparatul propriu au fost
implicaţi.

Pregătirea şedinţelor Consiliului local s-a făcut în general în bune condiţii, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
convocării, întocmirii documentelor prevăzute de lege şi analizării materialelor dezbătute în şedinţele
comisiilor de specialitate.

Consiliul local s-a întrunit în anul 2007 în 12 şedinţe ordinare. Toate şedinţele au fost publice,
asigurându-se o totală transparenţă faţă de mass-media şi locuitorii oraşului.

Au fost iniţiate un număr de 118 proiecte de hotărâri şi au fost adoptate 118 hotărâri, care au fost
publicate în cea mai mare parte în Buletinul informativ al oraşului şi au fost comunicate tuturor
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. Comunicarea hotărârilor Consiliului local către Instituţia
Prefectului pentru controlul de legalitate s-a făcut în termen şi nici o hotărâre adoptată nu a fost atacată
de către acesta, la instanţa de contencios administrativ, pe motiv de nelegalitate.

Deşi legea permite, nici un proiect de hotărâre nu a fost iniţiat de către cetăţeni, ceea ce dovedeşte lipsa
de organizare a acestora pentru implicarea în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea,
astfel încât colaborarea activă pe care o dorim cu populaţia oraşului rămâne un deziderat.

Salariaţii Primăriei au mai participat în diverse comisii legate de atribuţiile care revin primarului sau
Consiliului local prin actele normative în vigoare (cum ar fi inventarul anual, comisii privind apărarea civilă
etc.) şi au efectuat serviciile de permanenţă pe perioada anului 2006, intervenind cu promptitudine atunci
când a fost cazul.
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APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI

PUCIOASA

Conducerea Primăriei este asigurată de:

 PRIMAR: Mircea Simion

 VICEPRIMAR: Constantin Tiberiu Popa

 SECRETARUL ORAŞULUI PUCIOASA: jr. Elena Catană

Pe plan intern, primarul oraşului a participat la activităţile organizate de Agenţia pentru Dezvoltare
Regionala Sud Muntenia, în calitate de membru al Consiliului Director, Asociaţia Oraşelor din România,
în calitate de vicepreşedinte al acestui organism, precum şi la cele organizate de Federaţia Autorităţilor
Locale din România sau alte organizaţii.

Forumul naţional al oraşelor din România, întrunit în zilele de 25.03 – 27.03.2007 , a decernat
trofeul ,,CEL MAI ACTIV PRIMAR DE ORAŞ 2006” domnului Mircea Simion – Primarul oraşului
Pucioasa.

La sediul Primăriei oraşului Pucioasa, a avut loc in data de 09.05.2007, o întâlnire de lucru a
reprezentanţilor legali ai Administraţiei publice locale din nordul judeţului Dâmboviţa, în vederea
constituirii Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare ,,Microregiunea Nord Dâmboviţa”. Această asociaţie
are drept scop accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea integrată a regiunii de nord a judeţului.
În ceea ce priveşte relaţiile externe, la vizitele unor delegaţii străine în oraş se adaugă menţinerea
relaţiilor de colaborare cu municipiul Cartaxo din Portugalia, cu care oraşul Pucioasa este înfrăţit din anul
1997 şi precum şi colaborarea în cadrul relaţiilor de de înfrăţire cu localităţile Alcazar de San Juan din
Spania şi Vadul lui Vodă din Republica Moldova.

Menţionăm că la 9 Mai 2008 se vor implini 10 ani de la semnarea acordului de înfrăţire cu
municipiul Cartaxo din Portugalia.

De asemenea , menţionăm, că în perspectiva anului 2008, se au în vedere relaţii bilaterale pentru
semnarea acordului de înfrăţire cu municipiul Jonava din Lituania.

În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul oraşului Pucioasa a emis în anul 2007 un
număr de 5.532 dispoziţii, faţă de 5.602 în anul 2006.

În anul 2007, în Primăria Pucioasa şi-au desfăşurat activitatea 125 salariaţi, din care 57 funcţionari
publici, 81 persoane – personal contractual şi 2 demnitari (primar, viceprimar).

Analiza activităţii acestora s-a făcut în funcţie de organigrama şi ştatul de funcţii aprobate de către
Consiliul local prin Hotărârea nr. 2 / 25.01.2007.
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1) DIRECŢIA ECONOMICĂ, PROGNOZĂ, BUGET FINANŢE PUBLICE, CONTROL
FINANCIAR, ADMINISTRATIV DESERVIRE ŞI SERVICIUL ADMINISTRAREA
VENITURILOR LOCALE, TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ŞI PRIVAT, CONTROL COMERCIAL, PIEŢE ŞI OBOARE, ADMINISTRATIV,
DESERVIRE, PROTOCOL
(23 persoane, inclusiv directorul)
Director executiv: ec. Adriana Sîrboiu

a) Compartimentul economic, prognoză, buget finanţe publice, control financiar
Bugetul local aprobat pentru anul 2007, în sumă de 17.864.000 lei a fost realizat la nivelul sumei de
16.365.141 lei la partea de venituri şi 15.356.172 lei la partea de cheltuieli.
Previziunile privind încasările veniturilor la bugetul local nu au fost realizate 100% datorită unor factori
independenţi de voinţa şi activitatea administraţiei publice locale, dintre care aminitim:

- recesiunea economico – socială care are drept urmare lichidarea unor firme importante din
oraş ceea ce duce la creşterea şomajului şi scăderea veniturilor la venitul local;

- scăderea nivelului de venituri de care dispune populaţia;
- proceduri greoaie în justiţie pentru executarea silită a creanţelor debitorilor.

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local în anul 2007, Primăria Pucioasa, în calitate de ordonator
principal de credite, a asigurat finanţarea a şapte instituţii publice:
o 4 centre de învăţământ preuniversitar de stat 6.805.022 lei
o Serviciul Public de Prestări Servicii pentru Comunitate 1.829.886 lei
o Centrul Cultural I. Al. Brătescu-Voineşti 158.200 lei
o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa 417.853 lei

S-au acordat ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei, conform Legii
nr. 416/2001 în sumă de 545.451 lei, asigurându-se plata la zi şi în întregime a acestora.
Tot pe linie de asistenţă socială s-au finanţat drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
handicap grav, în sumă de 285.219 lei.
Datoria publică internă aferentă împrumuturilor contractate pentru lucrările de investiţii a fost onorată
pentru anul 2007 în întregime, la nivelul sumei de 125.000 lei; de asemenea, dobânzile şi comisioanele
aferente datoriei publice, în sumă de 106.798 lei, au fost achitate la zi, fără întârziere.

Execuţia bugetului local pe anul 2007 este prezentată în tabelul următor:
LEI

COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 17.864.000 16.365.141

000202 I. VENITURI CURENTE 15.803.000 14.480.008
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COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

000302 A. VENITURI FISCALE 14.819.000 13.560.424

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 3.151.000 3.246.935

000502 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE 125.000 150.850

030002 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 3.151.000 3.243.918

0302 IMPOZIT PE VENIT 125.000 150.850

030218 Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 125.000 150.850

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT (SE SCAD) 3.026.000 3.093.068

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit

(se scad) 2.530.000 2.597.995

040204 Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale 496.000 495.073

050002 A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 0 3.017

0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT,  PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE 0 3.017

050250 Alte impozite pe venit, profit si

cistiguri din capital 0 3.017

070002 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 2.295.000 1.821.449

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 2.295.000 1.821.449

070201 Impozit si taxa pe cladiri 1.600.000 1.294.514

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane

fizice 550.000 460.440

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la

persoane juridice 1.050.000 834.074
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COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

070202 Impozit si taxa pe teren 650.000 378.678

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane

fizice 320.000 235.493

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice 290.000 107.269

07020203 Impozitul pe terenul extravilan 40.000 35.916

070203 Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru 45.000 139.532

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 0 8.725

100002 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 9.276.000 8.468.011

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA (SE SCAD) 8.851.000 8.154.673

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea cheltuie-

lilor descentralizate la nivelul

comunelor,oraselor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului Bucuresti 7.920.000 7.223.673

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 931.000 931.000

1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII 10.000 8.101

120207 Taxe hoteliere 10.000 8.101

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 5.000 2.927

150201 Impozit pe spectacole 5.000 2.927

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA

DE ACTIVITATI 410.000 302.310

160202 Impozit pe mijloacele de transport 290.000 288.724

16020201 Impozit pe mijloacele de transport

detinute de persoane fizice*) 160.000 149.777

16020202 Impozit pe mijloace de transport

detinute persoane de juridice*) 130.000 138.947

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de
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COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

licente si autorizatii de functionare 120.000 13.436

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de activitati 0 150

180002 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 97.000 24.029

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 97.000 24.029

180250 Alte impozite si taxe 97.000 24.029

290002 C. VENITURI NEFISCALE 984.000 919.584

300002 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 488.000 427.113

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 488.000 427.113

300203 Restituiri de fonduri din finantarea

bugetara a anilor precedenti 150.000 92.446

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 338.000 334.667

330002 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 496.000 492.471

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 138.000 77.243

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 120.000 38.879

340250 Alte venituri din taxe administrative,

eliberari permise 18.000 38.364

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 250.000 215.488

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale 250.000 213.272

350203 Incasari din valorificarea bunurilor

confiscate, abandonate si alte sume

constatate odata cu confiscarea potrivit

legii 0 1.000

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0 1.216

3602 DIVERSE VENITURI 60.000 157.236

360250 Alte venituri 60.000 157.236

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 48.000 42.504

370201 Donatii si sponsorizari 48.000 42.504

390002 II. VENITURI DIN CAPITAL 250.000 236.115
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COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 250.000 236.115

390201 Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 0 136.032

390203 Venituri din vanzarea locuintelor

construite din fondurile statului 200.000 73.730

390207 Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului 50.000 26.353

410002 IV. SUBVENTII 1.811.000 1.649.018

420002 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.811.000 1.649.018

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.811.000 1.649.018

420209 Finantarea programului de pietruire

a drumurilor comunale si alimentare

cu apa a satelor 35.000 35.000

420214 Finantarea cheltuielilor de capital

ale unitatilor de invatamant preuni-

versitar 1.500.000 1.407.765

420228 Subventii primite din Fondul de

Interventie 7.000 7.000

420229 Finantarea lucrarilor de cadastru

imobiliar 20.000 20.000

420233 Sprijin financiar pentru constituirea

familiei 95.000 60.338

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni,combustibili petrolieri 135.000 103.465

420236 Subventii pentru acordarea trusoului

pentru nou-nascuti 19.000 15.450

5002
TOTAL CHELTUIELI 17.864.000 15.356.172

510002 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 2.801.000 2.381.173

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 2.415.000 2.191.013

510201 Autoritati executive si legislative 2.415.000 2.191.013

51020103 Autoritati executive 2.415.000 2.191.013
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COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 100.000 83.362

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

540210 Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor 100.000 83.362

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI 286.000 106.798

600002 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA 347.000 287.906

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 347.000 287.906

610203 Ordine publica 317.000 286.542

61020304 Politie comunitara 317.000 286.542

610205 Protectie civila si protectia contra

incendiilor (protectie civila

nonmilitara) 30.000 1.364

650002 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 11.313.000 10.315.349

6502 INVATAMANT 9.140.000 8.354.740

650203 Invatamant prescolar si primar 3.310.240 3.123.323

65020301 Invatamant prescolar 1.735.500 1.650.030

65020302 Invatamant primar 1.574.740 1.473.293

650204 Invatamant secundar 5.829.760 5.231.417

65020401 Invatamant secundar inferior 3.203.500 2.816.001

65020402 Invatamant secundar superior 1.388.260 1.293.334

65020403 Invatamant profesional 1.238.000 1.122.082

6602 SANATATE 10.000 0

660206 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 10.000 0

66020601 Spitale generale 10.000 0

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 612.000 532.833

670203 Servicii culturale 243.000 218.029

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,

municipale 72.000 59.829

67020306 Case de cultura 171.000 158.200
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COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

670205 Servicii recreative si sportive 324.000 269.898

67020501 Sport 59.000 59.000

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement 265.000 210.898

670250 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 45.000 44.906

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.551.000 1.427.776

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 425.000 417.853

680205 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 543.000 524.216

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 543.000 524.216

680206 Asistenta sociala pentru familie si

copii 114.000 75.788

680215 Prevenirea excluderii sociale 469.000 409.919

68021501 Ajutor social 469.000 409.919

700002 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 1.993.000 1.313.446

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 1.528.000 964.194

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 3.000 3.000

70020501 Alimentare cu apa 3.000 3.000

700206 Iluminat public si electrificari rurale 467.000 390.535

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale 1.058.000 570.659

7402 PROTECTIA MEDIULUI 465.000 349.252

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 465.000 349.252

74020501 Salubritate 465.000 349.252

800002 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 1.410.000 1.058.298

8402 TRANSPORTURI 1.410.000 1.058.298

840203 Transport rutier 1.410.000 1.058.298

84020302 Transport in comun 75.000 44.866

84020303 Strazi 1.335.000 1.013.432

9802 EXCEDENT 0 1.008.969
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Pentru o mai bună înţelegere a dinamicii realizărilor bugetare pe anul 2007, prezentăm în cele ce
urmează situaţia acestora în format grafic:

REALIZAREA BUGETULUI LOCAL (procente)

85.96

5.65

8.39

Cheltuieli

Excedent

Rest nerealizat
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SITUATIA REALIZARII VENITURILOR
FAŢĂ DE PREVEDERI

PROCENTAJ REALIZARE VENITURI DIN VENITURI PROPUSE, PE CATEGORII (procente)

91.12

92.1

91.05

88.55

86

87

88

89

90

91

92

93

Venituri proprii

Sume defalcate din TVA

Subventii de la bugetul
de stat

Donatii si sponsorizari

PROCENTAJ REALIZARE CHELTUIELI DIN CHELTUIELI PROPUSE, PE CATEGORII
(procente)

PONDEREA CATEGORIILOR DE VENITURI IN TOTAL VENITURI REALIZATE (procente)
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PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI IN TOTAL CHELTUIELI REALIZATE

39.83

49.83

10.08 0.26

Venituri proprii

Sume defalcate din TVA

Subventii de la bugetul de
stat

Donatii si sponsorizari

14.27

1.87

54.41

0
3.47

9.3

6.28

2.27
6.89

0.54
0.7

Cap. 51.02-Autoritati publice

Cap. 54.02-Alte servicii publice
generale

Cap. 55.02-Tranzactii privind datoria
publica si imprumuturi

Cap. 61.02-Ordine publica si
siguranta nationala

Cap. 65.02-Invatamant

Cap. 66.02-Sanatate

Cap. 67.02-Cultura, recreere, religie

Cap.68.02-Asistenta sociala

Cap. 70.02-Locuinte, servicii
dezvoltare publica

Cap. 74.02-Protectia mediului

Cap. 84.02-Transporturi



Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276; E-mail: info@primpuc.ro;

Web: www.primpuc.ro

15

Raport privind activitatea adm inistratiei publice locale
a orasului Pucioasa in anul 2007

PRIM ARIA PUCIOASA
M artie 2008

3,04%
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b) Serviciul Impozite şi taxe locale
Şef serviciu: ec. Gabriela Solomon

In evidentele primariei s-au inregistrat la finalul anului 2007 un numar de 8385 contribuabili, din care
7865 persoane fizice si 520 personae juridice.

Executare silita
Persoane fizice
- Emiterea unui numar de  1270 titluri executorii  si somatii pentru persoane fizice, in

suma de 324.389 lei;
- infiintarea unui numar de 98 de popriri pe venituri de orice fel in suma de 70.500 lei

(salarii, pensii, conturi bancare)
- incasarile din executare silita la persoane fizice  pe anul fiscal 2007 au fost de

149.424 lei.
Persoane juridice
- Emiterea unui numar de 200 titluri executorii  si somatii pentru persoane juridice;
- infiintare unui numar de 50 de popriri  asupra conturilor bancare incasandu-se din

executare silita suma de 224.861 lei.
- 1 sechestru imobiliar la S.C. Aliance Fro S.R.L. pentru suma de 35.000 lei;
- 1 contract de gaj la S.C. Cristian Felix S.R.L. pt. suma de 15.300 lei.

Pe ansamblu, rezultatele activitatii serviciului sunt sintetizate in tabelul urmator:

Planificat Realizat Procent
TOTAL Plan buget venituri proprii 2007 7.154 mii lei 6519 mii lei 91,12%

Facand o comparatie cu anul 2006, cand s-au incasat 5428 mii lei, reprezentand 91,68 % din
ceea ce se planificase, se constata ca veniturile proprii se situeaza pe o linie ascendenta a nivelului de
incasare.

In proprietatea persoanelor fizice exista 2.368 mijloace de transport, din care 1965 autoturisme ,
233 motociclete, scutere si motorete,  68 remorci sau semiremorci, 64 autoutilitare, 7 tractoare, 9 remorci
intre 1 si 3 t, 5 atasuri, 8 remorci peste 3 t, 3 autocamioane, 3 remorci autobuze sau microbuze, 2
microbuze, 1 triciclu.

Persoanele juridice au in proprietate 301 autoturisme, 164 autoutilitare, 50 microbuze, 38 remorci
peste 5 tone, 11 remorci, semiremorci cu capacitatea de < 1 tona, 9 tractoare, 6 remorci, semiremorci cu
capacitatea de > 3 tone, 4 motorete, motociclete sau scutere, 2 barci fara motor, 3 remorci autobuze,
autocamioane, microbuze.
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Mentionam ca acestea sunt miloace de transport inregistrate la Primaria Pucioasa, pentru
care se platesc impozite si taxe legale.

c) Compartimentul administrarea domeniului public şi privat, control comercial, pieţe şi
oboare, administrativ, deservire, protocol

Sectoare de activitate:
 Administrarea domeniului public şi privat, control comercial

 S-au eliberat 54 de autorizaţii de funcţionare pentru persoane fizice.
 S-au eliberat 11 autorizaţii de funcţionare pentru asociaţii familiale.
 S-au anulat 20 autorizaţii de funcţionare.
 Urmărirea activităţilor de transport: 29 autorizaţii în funcţiune în 2007.
 Au fost înregistrate un număr de 14 utilaje pentru lucrări (buldoexcavatoare, tractoare,

remorci, motostivuitoare) şi un număr de 122 mopede pe raza oraşului Pucioasa.
 Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public:

În anul 2007 a fost introdus iluminat public, precum şi extinderea acestuia pe Str.
Izvoare, Str. Bujorului, Parcul Independenţei în total de 1700 m.

 Pieţe şi oboare
Compartimentul administrează Piaţa Cartaxo şi oborul orăşenesc.
S-a încasat suma totală de 72.256 lei, din care :
 S-au încasat 56.132 lei reprezentând taxă forfetare (taxa de tarabă zilnică)
 S-au încasat 10.820 lei reprezentând taxe chirii tarabe
 S-au încasat 4.227 lei reprezentând taxe cântare
 S-au încasat 650 lei reprezentând taxe obor
 S-au încasat 427 lei reprezentând taxe etichete

 Secretariat Primărie
S-au asigurat:
- Activităţi cu caracter specific de secretariat: preluare şi transmitere mesaje telefonice, a

comunicărilor telefonice, redactarea înscrisurilor, multiplicarea acestora, clasarea lor.
- Activităţi care duc la îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor prevăzute în fişa postului: lecturarea şi

prezentarea corespondenţei primite, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei,
întocmirea şi dactilografierea de răspunsuri pe baza documentării prealabile.

- Evidenţa deplasărilor (delegaţiilor) – în cursul anului 2007au fost înregistrate un număr de 306
deplasări în interes de serviciu.

- Evidenta dispoziţiilor emise de primar şi înaintarea acestora, conform legii, Instituţiei
Prefectului D-ta – au fost înregistrate 5532 dispoziţii.

- Înregistrarea Monitoarelor Oficiale, multiplicarea unor Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern şi
înaintarea acestora compartimentelor, respectiv persoanelor interesate – au fost înregistrate
886 Monitoare Oficiale.

- Convocarea consilierilor la şedinţele Consiliului Local (12 şedinţe ordinare) şi la şedinţele
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;

- Activităţi de protocol. - 15
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2) SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, AUTORITATE TUTELARĂ, CONTROL
JURIDIC, CONTENCIOS, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (13
persoane)
Şef serviciu: jr. Liliana Sorescu

a) Compartimentul administraţie publică locală, autoritate tutelară, control juridic,
contencios, asistenţă socială

(9 persoane)

ACTIVITATE BIROU ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN 2007

* ANCHETE SOCIALE Total        1678
Din care – pentru ajutor social cf. Legii 416/2001 330

- pentru curatele 85
- pentru burse şcolare 3
- pentru judecătorie 60
- pentru poliţie 6
- pentru alocaţii complementare 420
- pentru alocaţii de susţinere 258
- pentru locuinţe 47
- pentru protecţia copilului 25
- pentru handicap Legea 448/2006 226
- pentru indemnizaţie cf. Ordinului 794/380/2002 30
- diverse solicitări 61
- pentru indemnizaţie hrană persoane cu HIV 12
- pentru Crucea Roşie 81
- pentru ajutoare de urgenţă 34

31.12.2007
* Nr. persoanelor/familiilor beneficiare de ajutor social 151
* Nr familiilor beneficiare de ajutor de încălzire cu lemne 490
*Nr. beneficiari alocaţii complementare 210
* Nr. beneficiari alocaţii de susţinere 129
*Nr. copii cu handicap grav care beneficiază de asistent personal 7
*Nr. adulţi cu handicap grav care beneficiază de asistent personal 38
*Nr. pers. hand. grav care benef. de indemn. Ord. 794/380/2002 71

* Dosare ajutor social depuse în 2007 25
* Dosare alocaţii de stat 150
* Dosare alocaţii copii nou născuţi 119
*Dosare trusou copii nou născuţi 113
* Dosare indemnizaţii pentru creşterea copilului până la 2 ani 82



Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276; E-mail: info@primpuc.ro;

Web: www.primpuc.ro

19

Raport privind activitatea adm inistratiei publice locale
a orasului Pucioasa in anul 2007

PRIM ARIA PUCIOASA
M artie 2008

* Dosare angajare asistenţi personali 14
* Dosare indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002 30
* Adeverinţe ajutor social 160
* Adeverinţe alocaţii complementare/susţinere 5
* Adeverinţe trusou copii nou născuţi 65
* Întocmire plan servicii 18
* Înregistrare cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne 386
*Răspunsuri cereri, petiţii 25
*Anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesorale 150

*Dispoziţii acordare ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne 490
*Dispoziţii plan servicii 18
* Dispoziţii ajutor social (acordare, modificare nr. membri şi cuantum,
suspendare, încetare, reluare plată aj. social) 306
* Dispoziţii alocaţii copii nou născuţi 119
* Dispoziţii trusou copii nou născuţi 113
* Dispoziţii alocaţii de susţinere (acordare, modificare nr. membri şi cuantum,
suspendare, încetare, reluare plată) 289
* Dispoziţii alocaţii complementare (acordare, modificare nr. membri şi
cuantum,suspendare, încetare, reluare plată) 577
* Dispoziţii curatele, tutele 85
* Dispoziţii angajare, prelungire, încetare contracte de muncă asistenţi
personali 68
* Dispoziţii acordare indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002 30
* Dispoziţii acordare ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare 36
*Contracte de muncă asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 40
* Distribuire lapte praf - beneficiari 410

- cutii lapte praf distribuite 1864
* Pontaj asistenţi personali (lunar)
* Raport statistic persoane cu handicap (trimestrial)
* Raport semestrial asietnţi personali
* Operare cărţi de muncă (majorare salariu, diverse schimbări) 45
* Întocmire, verificare fişe de calcul ajutor social (lunar)
* Întocmire ştate plată ajutor social (lunar)
* Raport statistic Legea 416/2001 (lunar)
* Situaţie Legea 416/2001 pentru Distrigaz (lunar)
* Situaţie Legea 416/2001 pentru Casa de Asigurări de Sănătate (lunar)
* Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate pentru D.G.A.S.P.C Dâmboviţa (trimestrial)
* Situaţie Legea 116/2002 pentru Direcţia Muncii (trimestrial)

PREMII ACORDATE ÎN ANUL 2007 PROFESORI ŞI ELEVI

DASCĂLI DE ONOARE
- gradul excepţional 11 3360
- gradul I 9 1175
- gradul II 2 220
- gradul III 6 670

total 28 5425
ELEVI DE ONOARE
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- gradul excepţional 21 6720
- gradul I 29 4263
- gradul II 13 1637
- gradul III 17 1709

total 80 14329

SCRISORI DE MULŢUMIRE PUBLICĂ
- dascăli - 61
- elevi - 326

b) Compartimentul evidenţă a persoanelor

 Biroul care funcţionează în clădirea Poliţiei Pucioasa
 Total cărţi de identitate eliberate: 3.344, din care:

- Schimbări de domiciliu 705
- Schimbări de nume 312
- Expirate 875
- Pierdute, furate, distruse 400
- Preschimbări 813

 Total cărţi de identitate provizorii eliberate: 17
 Total paşapoarte eliberate: 403
 Total cărţi de alegător eliberate : 2.856
 Acţiuni în teren executate: 5
 Sancţiuni contravenţionale aplicate: 45
 Valoarea sancţiunilor aplicate:                           1.800 lei.

 Biroul de stare civilă din incinta Primăriei

Activitatea de stare civilă

Biroul de Stare Civilă are registratură separată de cea a Primăriei şi a Biroului de evidenţa
persoanelor Pucioasa.

Pe parcursul anului 2007 au fost un număr de 2933 de inregistrări, din care :
- acte naştere : 215
- acte casătorie : 127
- acte deces : 134
- dosare tineri casatoriţi – sprijin financiar : 94
- borderouri lunare cu persoanele decedate pe raza oraşului Pucioasa :134
- borderouri comunicari de naştere pentru noii născuţi : 250
- adrese catre Direcţia Muncii privind inregistrarea sau nu a decesalor copiilor sub 14

ani : 12
- extrase de stare civilă pentru uzul organelor de stat
- borderouri către Centrul Militar Judeţean cu persoanele decedate sub vârsta de 50 de

ani
- buletine statistice întocmite la fiecare act de stare civilă : 476
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- Situaţii semestriale cuu activitatea biroului de stare civilă : 2
- Operare comunicari de mentiuni :1409
- Intocmire dosare pentru rectificarea unor acte de stare civila ce au fost greşite : 20
- Eliberare certificate de stare civilă : 1472
- Eliberare de livrete de familie : 174
-

3) DIRECŢIA TEHNICĂ (6 persoane)
Director tehnic : ing. Mihail Hosszu

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI CADASTRU IMOBILIAR
EDILITAR, FOND LOCATIV SI PROTECTIA MEDIULUI ANUL 2007

In cursul anului 2007 , la nivelul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Imobiliar
Edilitar, Fond Locativ si Protectia Mediului au fost emise :

- 398  certificate de urbanism
- 249  certificate de instrainare
- 195  autorizatii de construire
- 16  autorizatii de desfiintare
- 48  autorizatii de bransamente
- 71  avize bransament electric
- 196  adeverinte nomenclatura stradala
- 70  avize reparatii
- 8  rapoarte supuse Consiliului Local spre aprobare PUZ uri
- 3  rapoarte supuse Consiliului Local spre aprobare PUD uri
- 1  proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor
- 224  cereri si sesizari ale cetatenilor
- 70  regularizari autorizatii
- 31  receptii de lucrari
- 19  rapoarte statistice lunare si trimestriale
- 13  rapoarte lunare catre Inspectoratul de Stat in Constructii Dambovita
- 25  rapoarte protectia mediului
- 39  contracte de inchiriere destinatia locuinta,
- 10   contracte de inchiriere alta destinatie
- 35   cereri locuinte ANL
- 48   cereri locuinte din fondul de stat
- 23   contracte vanzare cumparare locuinte din fondul de stat
- 8   repartizari locuinte din fondul de stat
- 11   repartizari locuinte din fondul ANL
-2350 ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale la consumatori individuali
- 57  ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale la blocuri ANL
- 9  rezilieri de contracte ANL
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COMPARTIMENTUL PROGRAME DE DEZVOLTARE, INVESTIŢII, LUCRĂRI PUBLICE,
LICITAŢII PUBLICE, INFORMATICĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE (5 persoane)

Coordonator compartiment: ing. Adrian Mangalagiu

 Programe de integrare europeană

 Continuarea implementării următoarelor proiecte, finalizate în anul 2007:
1. Proiectul „Reţele exterioare pentru 4 blocuri noi de locuinţe destinate închirierii către

tineri”, finanţat prin  Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de
finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică. Proiectul s-a referit la
executarea reţelelor exterioare de gaze, energie electrică, apă şi canalizare, a aleilor,
trotuarelor, drumurilor, parcărilor şi spaţiilor verzi pentru cele 4 blocuri construite de către
Agenţia Naţională pentru Locuinţe în zona Stadion. Valoarea proiectului a fost de 197.680
Euro, din care 176.261 Euro au reprezentat finanţarea nerambursabilă, iar 21.419 Euro
cofinanţarea locală. Proiectul a fost finalizat în cursul lunii august 2007, toate activităţile fiind
finalizate în grafic.

2. Proiectul „Modernizarea Spitalului Orăşenesc Pucioasa” finanţat prin Programul PHARE
2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de finanţare nerambursabilă pentru
proiecte de infrastructură mică. Proiectul s-a referit la diverse reparaţii, modernizări şi dotări
ale Spitalului, inclusiv schimbarea centralei termice. Valoarea proiectului a fost de 114.713
Euro, din care 101.934 Euro au reprezentat finanţarea nerambursabilă, iar 12.779 Euro
cofinanţarea locală. Proiectul a fost finalizat în cursul lunii august 2007, toate activităţile fiind
finalizate în grafic.

 Proiectul „Complex integrat de afaceri Pucioasa”, pentru care s-a solicitat finanţare din
fondurile programului Phare 2004-2006, Proiecte mari de infrastructură regională, în valoare
totală de 2.196.209 Euro, din care grant 1.976.588 Euro, a intrat în portofoliul de proiecte de
rezervă Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială. Documentaţia tehnică a proiectului
a fost integral refăcută prin acordarea din partea Guvernului României de asistenţă tehnică în
cadrul subprogramului "Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013". Asistenţa tehnică a fost finalizată, urmând ca
proiectul să fie depus spre finanţare prin intermediul fondurilor structurale, Programul
Operaţional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi
local odată cu lansarea oficială a licitaţiei deschise de proiecte pe această axă.
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 Refacerea şi întreţinerea, cu sprijinul unor specialişti colaboratori, a site-ului oficial al Primăriei
Pucioasa, www.primpuc.ro. S-a găsit o soluţie pentru actualizarea periodică a acestuia. Site-ul
este extrem de bogat şi cuprinde toate informaţiile de interes public pentru cetăţeni, având şi o
secţiune în limba engleză. De asemenea, oferă unele informaţii despre oraşul Pucioasa în
limbile italiană, portugheză, spaniolă.

 Întocmirea de rapoarte, sinteze, prognoze de dezvoltare, documentaţii diverse, reprezentarea
instituţiei la diverse întâlniri de lucru etc. Dintre acestea menţionăm elaborarea şi redactarea
„Raportului privind Starea Economică şi Socială a Oraşului Pucioasa şi Activitatea
Administraţiei Publice Locale  în anul 2006”, în colaborare cu toţi salariaţii Primăriei Pucioasa
şi cu concursul conducerii Primăriei Oraşului Pucioasa.

 În cursul anului 2007, a fost elaborată documentaţia pentru reatestarea oraşului Pucioasa ca
staţiune turistică de interes naţional de profil balneo-climateric.

 De asemenea, în cadrul compartimentului a fost elaborată şi depusă cererea de finaţare
pentru proiectul „Extindere, reabilitare canalizare şi staţie de epurare Pucioasa” în cadrul
Programului Phare 2005 CES, Componenta Schema de granturi pentru sectorul public pentru
pregătirea de proiecte în domeniul mediului. Proiectul a fost eligibil şi propus spre finanţare în
cursul lunii octombrie 2007, dar obţinerea de alte fonduri guvernamentale pentru construcţia
noii staţii de epurare a impus renunţarea la acest grant, pentru evitarea dublei finaţări.

 În cadrul Programului Phare 2005/017-553.01.03.06 şi Phare 2006/018-147.01.03.02.03
Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III-IV, a fost depusă
cererea de finanţare pentru proiectul „Un serviciu de poliţie comunitară modern – Pucioasa,
un oraş mai sigur”. Proiectul a fost declarat câştigător, contractul de grant fiind semnat în
cursul lunii noiembrie 2007, implementarea urmând a se efectua până la sfârşitul anului 2008.
Prin acest proiect se are în vedere modernizarea dotărilor specifice serviciului, realizarea unei
reţele de monitorizare şi supraveghere a principalelor obiective civice ale oraşului şi
dobîndirea de abilităţi specifice serviciului prin componenta de formare profesională.

In temeiul O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii modificata si completata prin
Legea nr.128/2007 si O.U.G. nr.94/2007, PRIMARIA PUCIOASA ca autoritate contractanta a incheiat in
decursul anului 2007 contracte de achizitie publica pe categorii (lucrari, servicii, produse), proceduri
(cerere de oferta, licitatie deschisa, negociere fara publicarea unui anunt de participare, achizitie directa
– cu respectarea plafonului prevazut de legislatia in vigoare) si obiective (cu respectarea programului
anual de investitii), astfel:

CONTRACTE DE LUCRARI
CERERE DE OFERTA:

1. Subtraversare parau Bizdidel
2. Lucrari structura rezistenta Biserica Parohiala II
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3. Amenajare minibaza sportiva PARC
4. Reabilitare Liceu ,,Nicolae Titulescu” Pucioasa
5. Imprejmuire Gard Scoala nr. 4 ,,Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa
6. Reabilitare Grup Scolar Industrial Pucioasa
7. Lucrari mansardare sediu Primarie – lucrarile au fost amanate daatorita vremii nefavorabile

executarii lucrarilor de constructie;
8. Alimentare cu energie electrica 4 blocuri ANL(racord electric)
9. Reabilitare Scoala nr.1 ,,Mihai Viteazul” Pucioasa

ACHIZITIE DIRECTA:
1. Imprejmuire gard Scoala nr.3 Pucioasa
2. Suport fix Harta Oasului
3. Racord electric teren sport
4. Instalatii termice Gradinita Serbanesti
5. Instalatii termice Gradinita Diaconesti
6. Instalatii electrice Gradinita nr.1
7. Plafon fals Gradinita nr.1

CONTRACTE DE SERVICII
CERERE DE OFERTA:

1.Elaborare Proiect mansardare sediu primarie
2.Achizitionare servicii publicitate, achizitia s-a realizat pe loturi: lotul I – presa scrisa, lotul II –

presa audio-tv
3.Elaborare Proiect Apa Cartier Bela.

LICITATIE DESCHISA:
1.Elaborare PUZ (Plan Urbanistic Zonal)

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PARTICIPARE
1.Elaborare SF Statie de epurare

ACHIZITIE DIRECTA:
1. Servicii proiectare ateliere Grup Scolar

CONTRACTE DE PRODUSE
CERERE DE OFERTA:

1.Achizitionare calculatoare si periferice
2. Achizitionare tamplarie PVC Gradinita nr.2 Pucioasa
3.Achizitionare tamplarie PVC Colegiul ,,Nicolae Titulescu” Pucioasa
4.Achizitionare tamplarie PVC Gradinita nr. 1 Pucioasa
5. Achizitionare tamplarie PVC Grup Scolar Industrial Pucioasa
6.Achizitionare materiale ACOPERIS Gradinita nr.1 Pucioasa

LICITATIE DESCHISA:
1.Achizitionare BULDOEXCAVATOR multifunctional cu pneuri;
2.Achizitionare tamplarie PVC Scoala nr. 1 ,,Mihai Viteazul “ Pucioasa.

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PARTICIPARE
1.Achizitionare produse  Gradinita nr.2 Pucioasa– suplim. contract (sistem dubla deschidere, usi

PVC, panouri fixe, plase insecte);
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2.Achizitionare produse Colegiul ,,Nicolae Titulescu” – suplim.contract;
3. Achizitionare produse Gradinita nr.1 – suplim.contract.

ACHIZITIE DIRECTA:
1. sistem integrat de gestiune a documentelor
2. Ceasuri cu display
3. Suport ceasuri sens giratoriu.

Curs mediu EURO pe anul 2007 = 3,3373 lei

Tipuri de contracte Număr total
contracte

Valoare totala contracte
(fara TVA)

RON EURO
Contracte de lucrări

din care atribuite prin :
- licitatie deschisa
- licitatie restransa
- dialog competitiv
- negociere cu publicare
anunt de participare
- negociere fara publicare
anunt de participare
- cerere de oferta

9  din care :

9 – cerere de oferta

2.126.644,53 lei /
637.235,04 euro

2.126.644,53 lei / 637.235,04
euro

Contracte de produse

din care atribuite prin :
- licitatie deschisa
- licitatie restransa
- dialog competitiv
- negociere cu publicare
anunt de participare
- negociere fara publicare
anunt de participare
- cerere de oferta

11 din care :

2 – licitatie deschisa ;

3 – negociere fara
publicarea unui anunt
de participare ;
6 – cerere de oferta.

854.469,79 lei / 256.036,24
euro

356.266,84 lei /
106.753,01euro

28.640,68 lei / 8.581,99 euro

469.562,27 lei / 140.701,24
euro

Contracte de servicii

din care atribuite prin :
- licitatie deschisa
- licitatie restransa
- dialog competitiv
- negociere cu publicare

5 din care :

1 – licitatie deschisa;

1 – negociere fara
publicarea unui anunt

303.221,99 lei / 90.858.45
euro

166.583,33 lei / 49.915,59
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anunt de participare
- negociere fara publicare
anunt de participare
- cerere de oferta

de participare ;

3 – cerere de oferta

25.210,09 lei / 7.954,03 euro

111.428,57 lei / 33.388,83
euro

TOTAL 25 3.284.336,31lei / 984.129, 77
euro

Achizitii directe ,din care :
- Contracte de lucrari
- Contracte de servicii
- Contracte de

produse

9
5
1
3

109.784,69 lei / 32896,26
euro

74.720,69 lei
4000 lei

31.064 lei
TOTAL GENERAL 34 3.394.121,00 lei/ 1.017.026,03

euro

 Informatică
S-au asigurat:

- funcţionarea serverului de Internet
- funcţionarea reţelei Intranet a Primăriei
- funcţionarea calculatoarelor şi imprimantelor din Primărie
- gestionarea eficientă a copiatorului principal din Primărie
- redactarea lucrărilor cu grafică deosebită şi a altor documente

La cele 40 de calculatoare şi 23 de imprimante existente în Primărie la sfârşitul anului 2006 s-au adăugat
încă 6 calculatoare şi o imprimantă, achiziţionate din fonduri proprii, numărul total al acestora fiind acum
de 46 calculatoare de birou şi 24 de imprimante.

COMPARTIMENTUL  CADASTRU FUNCIAR, REGISTRUL AGRICOL, ADMINISTRARE
ISLAZ, FOND FUNCIAR ŞI LEGEA NR. 10/2001 (3 persoane)

ACTIVITATI:

- S-au eliberat un numar de 213 de procese verbale de identificare a imobilelor si 213 de
certificate pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar.

- Din totalul cererilor depuse in baza Legii nr. 247 / 2005 si anume 459 , au fost validate un
numar de 146, pentru o suprafata de 440,889 ha, din care:

- padure – 370,708 ha
- agricol ( in natura ) – 4,72 ha
- agricol ( despagubiri ) – 65,401 ha
- teren aferent constructiei – 0,060 ha
- S-au pus in posesie in baza Legii nr. 247 / 2005 un numar de 31 pozitii.
- S-au depus in baza Legii nr. 247 / 2005, ca urmare a respingerii solicitarilor, un numar de 120

contestatii din care 33 au fost validate pe anexele 37 ( padure ) , 23 ( despagubiri ) si 46
(teren aferent constructiei)
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- S-a intocmit documentatia pentru eeliberarea a 42 titluri de proprietate.
- S-a ridiccat de la OCPI un numar de 37 titluri deproprietate din care 31 au fost inaintate

proprietarilor.
- In baza Legii nr. 15 / 2001 au fost intocmite 5 dosare.
- S-au intocmit un numar de 24 note de prezentare in baza legilor fondului funciar pentru

sedintele de fond funciar din cadrul Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor.

- S-a participat la 16 expertize constand in participare in teren si eliberare de date necesare din
cadrul unitatii.

- Pentru fiecare solicitare validata in anexele de despagubiri , si anume anexa 39 din Legea nr.
1 / 2000 si anexa 23 din Legea nr. 247 / 2005 s-au intocmit dosare  si s-au sigilat in vederea
inaintarii prin Comisia Judeteana la Fondul Proprietatea – 115 dosare.

- S-au intocmit un numar de 24situatii privind notificarile depuse in baza Legii nr. 10 / 2001.
- S-au intocmit un numar de 12 situatii a suprafetelor de teren disponibile
si / sau  serviciilor care pot fi acordate in compensare, conform Ordonantei de Urgenta nr. 209 /
2005, pentru Legea nr. 10 / 2001

4) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT AUDIT INTERN (1 persoană)

Raportul.are scopul de a prezenta activitatea de audit intern pe anul 2007 si a nivelului de implementare
a acesteia in cadrul administratiei publice locale, precum si de a prezenta  progresele inregistrate prin
implementarea  recomandarilor formulate de auditor si contributia acesteia la realizarea obiectivelor
entitatii publice.

Raportul este destinat atat managementului care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor
interni,cat si structurilor ierarhic superioare,fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a
activitatii de audit intern.

REALIZAREA PLANULUI DE AUDIT INTERN
Nr.
Crt.

Domeniu auditat Structura auditata Respectarea
termenelor

planificate

Relevanta ariei
auditate

1 -Plata facturilor
furnizorilor si
prestatorilor de
servicii;
-Plata salariilor

Serviciul buget -
contabilitate

Da mare

2 Achizitii publice Birou tehnic si
urbanism

Da mare

3 Evidenta obligatiilor
fiscala

Serviciul de impozite si
taxe

Da mare

4 Plata facturilor
furnizorilor si
prestatorilor de
servicii

Centrul financiar –
Scoala nr.2 Pucioasa

Da mare
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5 Plata facturilor
furnizorilor si
prestatorilor de
servicii

Centrul financiar
scoala nr.3 Pucioasa

Da mare

6 Plata facturilor
furnizorilor si
prestatorilor de
servicii
-Plata salariilor

Serviciul public-Atelier
prestari servicii catre
comunitate

Da mare

Contributia auditului intern la imbunatatirea activitatii entitatilor publice din cadrul administratiei publice
locale,materializata in recomandarile compartimentelor de audit intern sistematizate pe principalele
domenii de activitate

Nr.
Crt.

Domenii
auditabile

Riscuri identificate Recomandari
formulate

Stadiul
implemen-
tarii
Recoman-
darilor

Gradul
de

indeplinire
a
misiunilor
planificate

1 -Plata facturilor
furnizorilor si
prestatorilor de
servicii

-inexistenta
procedurilor scrise;
-neatribuirea
responsabilitatilor prin
prcrduri;
-neatribuirea prin
proceduri a separarii
sarcinilor;

-neaprobnarea
legalitatii platii;

-lipsa procedurilor
privind operatiunile
supuse CFP si
persoanele
resposabilizate
-nementionarea datei
si semnaturii(  nu  in
toate cazurile)privind
verificarea

-intocmirea de
proceduri scrise;
-stabilirea prin
proceduri a
responsabilitatilor
-stabilirea prin
proceduri a
separarii
sarcinilor
-formalizarea
legalitatii platii
prin confirmarea
“bun de plata” pe
facturi;

-stabilirea de
proceduri privind
modul de
exercitare a CFP;

-formalizarea
documentelor
supuse
controalelor

-in curs de
implementare;
-in curs de
implementare;

-in curs de
implementare

implementata;

-in curs de
implementare;

implementata;

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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documentelor
intocmite,cat si a celor
supuse controlului
preventiv;
-neoperarea in
totalitate a registrului
privind operatiunile
care au fost verificate
la CFP;

-neoperarea in
evidenta a
angajamentelor
bugetare si legale

inclusiv CFP

-completarea
registrului special
privind
exercitarea
CFP,cu toate
documentele
supuse acestuia
spre verificare
-operarea in
evidenta a tuturor
angajamentelor
gugetare si legale

implementata;

Implementata;

100%

2 Resurse umane -dispozitiile de
angajare de personal,
nu au fost verificate si
vizate de persoana
nominalizata sa
exercite controlul
financiar preventiv ;
-inexistenta
procedurilor scrise.

-dispozitiile de
angajare de
personal,sa fie
verificate si vizate
de persoana care
exercita CFP;

-intocmirea de
proceduri scrise

Implementata

In curs de
implementare

100%

100%
3 -inexistenta unui

program de achizitie
publica;

-dosarele de achizitii
publice nu au fost
completate in
totalitate cu toate
elementele prevazute
de lege;

-intocmirea
anuala a
dosarului de
achizitie publica;
-intocmirea
dosarelor de
achizitie publica
cu toate
elementele
necesare
incheerii
contractelor de
achizitie.

Implementata

implementata

100%

100%

4 Venituri din impozite
si taxe locale

-inexistenta
procedurilor scrise;

-inexistenta matricolei
pentru evidenta
centralizata a
impozitelor pe
cladiri,a impozitului pe
teren si a taxei asupra
mijloacelor de
transport;

- intocmirea de
proceduri scrise;
- intocmirea
matricolei  pentru
evidenta
centralizata a
impozitelor pe
cladiri,a
impozitului pe
teren si a taxei
asupra

In curs de
implementare;

-in curs de
implementare;

100%
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-programele de
activitate nu contin
toate elementele
necesare unei
inspectii fiscale
eficiente;
-executarea silita nu
s-a efectuat prin
transmiterea
debitorului instiintarea
de plata;

mijloacelor de
transport;
- intocmirea
programelor de
activitate
complete;

-executarea silita
sa se faca,numai
prin transmiterea
debitorului a
instiintarii de
plata.

-implementata

-implementata

4.3 Sistemul de raportare a activitatii de audit
In cursul anului 2007,in urma misiunilor de audit,nu au fost raportate iregularitati sau recomandari

neansusite.

5) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT PERSONAL, SALARIZARE, RESURSE UMANE
(2 persoane)

Activitati:

- S-au emis documentatiile pentru intocmirea si obtinerea avizelor privind organigrama, statele
de functii si numarul de personal al aparatului propriu de specialitate al primarului si activitatile
subordinate

- S-a organizat si asigurat buna desfasurare a concursurilor (examenelor) de angajare,
promovare in clasa superioara, avansare in treapta superioara sau preluare personal
(personal paza)

- S-au intocmit statele de functii privind majorarea salariilor si a indemnizatiilor (etapa I, etapa a
II-a si etapa a III-a)

- S-au operat 86 carnete munca
- S-au intocmit dispozitii privind aplicarea legislatiei muncii si orice modificare a contractului de

munca sau a raportului de serviciu pentru personalul contractual sau functionarii publici,
precum si documentatiile privind aplicarea legislatiei pentru toata activitatea compartimentului
Resurse umane

- S-au intocmit documentatii pentru promovari pentru cei care au trecut de la studii medii la
studii superioare

6) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT PROTECŢIE CIVILĂ, PSI (1 persoană)

Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu
integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi
de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit legii protecţiei civile în scopul prevenirii şi
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reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva
efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora
şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

În anul 2007 activitatea de protecţie civilă s-a desfăşurat în baza Legii protecţiei civile nr.
481/2004, Oronanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 aprobată cu modificarea şi completarea Legii nr. 363/2002
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă,
Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Hotărârea
Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică,

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârea
Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă
profesioniste.

De asemenea avându-se în vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaţional şi
îndeosebi a celor îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale NATO în special cele provocate
simultan, s-a avut în vedere domeniul managementului prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă printr-
un sistem instituţional parţial închegat, care funcţionează şi se activează abia la momentul producerii
situaţiilor de urgenţă.

Pe teritoriul oraşului Pucioasa sunt identificaţi o serie de factori de risc, după cum urmează:
a) cutremure de pământ cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter ce pot afecta în special

construcţiile foarte vechi, lucrări de artă din reţeaua de comunicaţii, Barajul Hidrotehnic Pucioasa, reţele
de transport şi distribuţie a energiei electrice sau gaze şi altele;

b) inundaţii pe valea râului Ialomiţa şi al pârâului Bizdidel;
c) căderi abundente de zăpadă pe întreg teritoriul oraşului;
d) furtuni şi viscole pe întreg teritoriul oraşului;
e) incendii de masă şi explozii în special la reţelele de transport şi distribuţie gaze, nodurile de

comunicaţii rutiere şi feroviare;
f) accident nuclear şi căderi de obiecte cosmice pe întreg teritoriul oraşului;
g) epidemii şi epizotii;
h) accidente chimice pe timpul transportului substanţelor toxice industriale şi explozii pe calea

rutieră şi căi ferate precum şi la staţia de clorinare a apei a oraşului.

CAPACITATEA DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ a fost reflectată în
documentele operative ale inspectorului de protecţie civilă orăşenesc, (Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă al oraşului) şi anume: dispoziţia cu lista persoanelor care fac parte din Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă al oraşului şi tabelul cu persoanele care fac parte din Centrul Operativ, Regulamentul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Pucioasa, planul de apărare împotriva efectelor
dezastrelor, planul anual de pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă la nivelul oraşului Pucioasa şi
altele care au corespuns cerinţelor actuale şi au putut fi puse în aplicare în timp scurt şi cu eficienţă
corespunzătoare.

În anul 2007, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a coordonat activitatea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre cauzate de
fenomene meteorologice şi anume:

- în noaptea de 23.03.2007 – 24.03.2007 datorită precipitaţiilor abundente nivelul pârâului
Bizdidel a crescut foarte mult ceea ce a făcut ca un tronson al podului rutier vechi dezafectat
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peste acest pârâu s-a prăbuşit afectând conductele de gaze naturale (medie presiune şi joasă
presiune) şi conducta de apă potabilă din zonă. Tot în această dată au mai fost inundate
câteva case din oraş şi cartierul Diaconeşti.

- în ziua de 26.06.2007 datorită vântului puternic (tornadă) zona filatură a fost afectată cel mai
mult astfel pe str. Rândunelelor, bl. D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, au fost luate porţiuni din
acoperişuri, în parcul oraşului au fost rupţi 2 arbori care în cădere au rupt branşamentul de
iluminat public, iar un număr de 25 autoturisme au fost avariate de plăcile căzute (parbrize,
geamuri, portiere, plafoane şi capote înfundate) ;

- în ziua de 28.08.2007 datorită vântului puternic şarpanta din lemn şi învelitoarea din tablă
zincată executată pe blocul C5 din str. Fântânelor a fost smulsă şi răsturnată pe 4 autoturisme
aflate în parcarea din spatele blocului pe care le-a avariat în diferite stadii (parbrize, geamuri,
portiere, plafoane şi capote înfundate). În cele două situaţii Primăria oraşului împreună cu
detaşamentul de pompieri, poliţia comunitară şi poliţia orăşenească au luat măsurile necesare
pentru degajarea drumurilor şi spaţiilor de materialul lemnos şi plăcile de azbociment.

Supravegherea teritoriului oraşului şi a surselor de risc se realizează cu ajutorul posturilor de
observare ce se organizează la nivelul oraşului şi de la agenţii economici din oraş.

Avertizarea populaţiei despre iminenţa unui pericol, se realizează cu ajutorul a 8 sirene electrice,
3 sirene dinamice, 3 fluiere cu abur, o centrală de alarmare de 30 numere, o instalaţie de înştiinţare
alarmare F 1001 B.

Fluxul informaţional se realizează pe sistemul de telecomunicaţii teritoriale prin radio, telefon,
instalaţia de înştiinţare F 1001 B precum şi prin reţeaua de înştiinţare cu radioreceptorul „ ZEFIR 001 ”
care îl înlocuieşte pe radioreceptorul „ NEPTUN ” care este foarte vechi şi scos din funcţiune.

ORGANIZAREA DE PROTECŢIE CIVILĂ
În baza Legii protecţiei civile nr. 481/2004 în oraşul Pucioasa organizarea se prezintă astfel:

- Un comitet local pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul primăriei;
- 4 (patru) celule de urgenţă constituite la: S.C. SINMATEX S.A., S.C. OBERON S.A., S.C.

MONTEBIANCO S.A., S.C. SUN GARDEN S.R.L.
Pregătirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului s-a executat conform

planului anual de pregătire şi prin prelucrarea şi însuşirea noilor acte normative în acest domeniu.

CAPACITATEA OPERATIVĂ
În anul 2007 documentele operative întocmite la nivelul oraşului şi la societăţile comerciale,

asigură punerea în aplicare a măsurilor organizatorice şi activităţilor ce se vor desfăşura în cazul
introducerii unor situaţii de urgenţă.

În baza Legii 481/2004 şi M 20 pe teritoriul oraşului Pucioasa sunt organizate subunităţi de
serviciu la S.C. Trainica S.A. şi S.C. Bucegi S.A. pe toate 3 schimburile.

Documentele acestor subunităţi de serviciu sunt bine întocmite şi asigură aplicarea măsurilor
prevăzute în timp operativ iar dotarea cu materiale a personalului este corespunzătoare.

În anul 2007 pregătirea pentru protecţie civilă s-a executat conform Instrucţiunilor privind
organizarea şi desfăşurarea pregătirii pentru protecţia civilă în România nr. 139/1999 şi a dispoziţiunii de
pregătire elaborată de Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
Dâmboviţa.

În anul 2007 s-a executat pregătirea inspectorilor de protecţie civilă şi a şefilor celulelor de
urgenţă de la societăţile comerciale conform planului anual de pregătire, astfel inspectorul de protecţie
civilă în perioada 24.09.2007 – 12.10.2007 a participat la cursul de formare a inspectorilor de protecţie
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civilă la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă -
Ciolpani, judeţul Ilfov (Unitatea Militară nr. 0490).

Un accent deosebit s-a pus pe pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a elevilor din clasele V
- VIII şi IX - XII.

În acest sens în anul 2007 s-a desfăşurat concursul pe teme de protecţie civilă cu elevii liceelor
din Pucioasa şi Fieni iar câştigătorii locurilor I, II, III au fost recompensaţi cu diferite obiecte, iar echipajul
Liceului „ Nicolae Titulescu ” care a luat locul I, faza pe oraş a luat şi locul I la faza judeţeană.

FACTORII DE REALIZARE A CAPACITĂŢII DE PROTECŢIE CIVILĂ
a) Transmisiuni, informatică şi alarmare

Sirenele din oraşul Pucioasa sunt centralizate la Primărie. În anul 2007 sirenele din oraş au fost
verificate periodic de S.C. ASEL S.A. Târgovişte pe baza unui contract încheiat de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „ Basarab I ” al judeţului Dâmboviţa şi S.C. ASEL S.A. Târgovişte.

Aceste sirene sunt ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa date pe bază de proces - verbal (inventar)
Primăriei oraşului Pucioasa şi oricând ne putem aştepta la casarea acestora şi de aceea s-a propus în
proiectul de buget atât pentru anul 2005, 2006, 2007 cât şi pentru anul 2008 cumpărarea unei sirene
electronice, deoarece audibilitatea acesteia asigură întreg oraşul.

b) Protecţia prin adăpostire şi pirotehnică
Măsurile de protecţie a populaţiei din oraşul Pucioasa se bazează în special pe folosirea locurilor

naturale de adăpostire şi a adăposturilor de tip familial.
De asemenea, în cadrul oraşului avem două puncte de comandă: unul al oraşului şi celălalt al

judeţului , de rezervă care şi acestea necesită modernizarea cu materiale şi elemente de filtroventilaţie,
grup electrogen şi rezervoare de apă.

Reamintim că în baza Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile, toate construcţiile noi trebuiesc avizate
şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Basarab I ” al judeţului Dâmboviţa care vor lua în evidenţă
subsolurile noi construite în vederea adăpostirii populaţiei.

La nivelul judeţului tot în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Basarab I ” al judeţului
Dâmboviţa, funcţionează o echipă pirotehnică şi conform O.G. nr. 3/1975 avem obligaţia de a informa
organele de poliţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Basarab I ” al judeţului Dâmboviţa de
apariţia pe teritoriul oraşului sau a societăţilor comerciale a proiectilelor, bombelor rămase neexplodate în
vederea distrugerii lor în condiţii de securitate conform Legii.

c) Protecţia nucleară, biologică sau chimică
La nivelul oraşului nu avem măşti contra gazelor.

Pentru această activitate, este necesar să se acorde o atenţie mai mare actualizării şi
întocmirii în permanenţă a planurilor de funcţionare şi mijloacelor antichimice, asigurării fondurilor
necesare pentru etalonarea periodică a aparaturii dozimetrice şi asigurării acestora cu surse de
alimentare.

d) Asigurarea materială (logistică) a formaţiunilor de protecţie civilă a oraşului Pucioasa, se
prezintă corespunzător dar există necesitatea ca în anul 2008 să se prevadă în bugetul local capitol
separat privind cheltuielile pentru nevoi de protecţie civilă.

7) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE A
CETĂŢENILOR ŞI INFORMAŢII CLASIFICATE, RELAŢII CU MASS-MEDIA,
REGISTRATURĂ (2 persoane)
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CIC este interfata Primariei cu cetăţeanul , un compartiment in cadrul Primariei orasului Pucioasa , direct
subordonat primarului.
CIC este o modalitate noua , moderna, bazata pe respect reciproc, de abordare a relatiei dintre

administratie si cetatean, fiind baza comunicarii in ambele sensuri intre cetateni si administratie,
comunicare agreabila, decenta, profesionala , un loc si un cadru pentru dialog social real. CIC-ul
incurajeaza participarea cetatenilor in procesul de rezolvare a problemelor comunitatii si promoveaza
activismul civic.
Misiunea CIC este de a oferi informatii si servicii corespunzatoare administratiei, intr-un mod care sa
corespunda nevoilor si dorintelor cetatenilor.
Scopul CIC este sprijinirea cu profesionalism si promptitudine a cetatenilor in rezolvarea problemelor.
Prin acest Centru se asigura informarea cetatenilor asupra activitatii Consiliului Local si al Primariei

Pucioasa si se ofera relatii privind modalitatea de a obtine documente, avize, aprobari, care , in
conformitate cu prevederile legale , sunt de competenta primariei.

Activitati ale CIC-ului
- Primirea si inregistrarea documentelor  de la cetateni, instititii , agenti economici, etc.

Analizand fluxul documentelor inregistrate in anii 2006-2007  rezulta o crestere 2729 , de la 18823 in anul
2006, la 21552 in anul 2007 . Se poate constata din analiza comparata a celor doi ani , un plus  de  2729
documente preluate si inregistrate de CIC in anul 2007.

2. Eliberarea in mod direct a documentelor sau  transmiterea lor prin posta;
3. Corespondenta cu cetatenii si institutii publice .
4. Informarea si asistarea cetatenilor in mod direct , sau prin telefon , in scris si prin materiale

informative pentru rezolvarea problemelor ce tin de administratia publica locala( in conformitate cu
prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatia de interes public). In ceea ce
priveste aplicarea acestei legi, numarul total de solicitari de informatii de interes public este 17,
acestea fiind rezolvate favorabil, nefiind  depuse reclamatii administrative sau plangeri in instanta.

5. Aplicarea Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala – relatia cu societatea civila.In cursul
anului 2007 , Primaria orasului Pucioasa s-a implicat in desfasurarea proiectului ,, Valori
Europene in guvernarea locala''  derulat de catre Asociatia Pro Democratia  cu sprijinul financiar
al Uniunii Europene, aratand in acest fel ca este dispusa sa se informeze  despre valorile
europene si utilizarea noilor metode de comunicare in relatia cu cetatenii. Echipa de lucru a avut
ocazia sa discute despre valorile europene, precum si beneficiile pe care le poate aduce
comunitatii consultarea cetatenilor in procesul de luare a deciziilor publice.

6. Elaborarea materialelor informative – pliante, fluturasi, afise, communicate.
7. Coordonarea programului de audiente  la conducatorii primariei : asistarea cetatenilor pt. a urma

procedura de inscriere in audienta, colaborarea cu serviciile primariei pentru colectarea
informatiilor pentru audiente, participarea la audiente, raportarea rezultatelor audientelor. Astfel, in
cursul anului 2007, la programul de audiente acordat de dl primar Mircea Simion s-a prezentat un
numar de 428 persoane, din care, mai mult de jumatate , au fost probleme legate de acordarea
unei locuinte, ocuparea unui loc de  munca si ajutor social/ financiar.

8. Operarea telefonului cetateanului – linia verde – in direct cu cetatenii : gestionarea apelurilor si
rezolvarea problemelor cetatenilor cu sprijinul celorlalte servicii ale primariei.
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SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE PRIMARULUI ORAŞULUI
PUCIOASA

A) BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ GH. N. COSTESCU (2 persoane)
Bibliotecar şef Gogioiu Luminiţa

Ratiunea de a fi a unei biblioteci, centru de informare si documentare,este aceea de a-si atinge
scopurile pentru care a fost infiintata, activitatea institutiei fiind apreciata pentru calitatea muncii si pentru
impactul asupra societatii.

Biblioteca „GH. N. Costescu” Pucioasa cu sediul in strada Fantanelor,nr.7, isi desfasoara activitatea in
baza Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii aprobat de Ministerul  Culturii si Cultelor
prin Legea nr.334/2002, orientandu-si preocuparile spre indeplinirea la parametrii superiori a atributiilor,
competentelor si responsabilitatilor ce-i revin ca institutie de cultura in comunitatea unde funcioneaza.
Pe baza acestuia biblioteca are propriul Regulament de organizare  si functionare aprobat in Consiliul

Local Puciosa.
In anul 2007 biblioteca oraseneasca a raspuns unor necesitati de lectura si informare mai mult ca

oricand,in acest sens activitatea ei orientandu-se spre realizarea principalelor obiective propuse.
Astfel in acest an s-a acordat in continuare o atentie sporita aghizitiei de carte,realizarii necesarului de

lucrari de referinta, corectitudinii logice de organizare a spatiilor, claritatii catalogarii si a clasificarii,
organizarii unor activitati de animatie culturala,aniversarea sau rememorarea unor evenimente si
personalitati.
In privinta achizitiei de carte,ce reprezinta un indicator foarte important pentru imaginea de ansamblu a

actualitatii colectiilor detinute, s-a tinut cont in principal de solicitarile utilizatorilor ce provin din diferite
medii sociale. Astfel, anual, intreprindem sondaje printre cititori, realizand astfel un contact direct intre
cerere si oferta.
Achizitia s-a realizat in principal din fonduri ale Primariei Puciosa si Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu”,
un rol deosebit avandu-l si donatia de carte de catre persoanele fizice.

In anul 2007, biblioteca a initiat  o serie de activitati de animatie culturala cum ar fi:
- lansari de carte( atat  ale scriitorilor locali cat si a celor damboviteni);
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- a continuat traditionala manifestare „Zilele Bibliotecii”ajunsa la editia a XI-a;
- intalniri ale localnicilor cu scriitori,pictori,sculptori;
- a organizat atat la sediul bibliotecii cat si la sediul unitatilor de invatamant din oras activitati de

popularizare a cartilor;
- in cadrul activitatii de popularizare a  bibliotecii a realizat o serie de materiale de promovare a

acesteia: semne de carte,fluturasi,calendare, afise;
- a realizat expozitii de manuscrise,de filatelie,de pictura pe sticla, de goblenuri;
- avand o buna colaborare cu gradinitele din oras,periodic a organizat activitati in colaborare cu

acestea realizand astfel expozitii de desen, recitaluri de poezie,in prezenta unui public
numeros,serbari dedicate mamei,anotimpurilor,diferitelor evenimente istorice.

- a continuat completarea dictionarului scriitorilor locali „Condeiele orasului” si a catalogului cu lucrari
ce au autograful scriitorilor,lucrari ce se gasesc in colectiile bibliotecii;

- a realizat dialoguri profesionale cu bibliotecarii din judet, acestea dovedindu-se de un real folos;
Biblioteca detine in colectiile sale 50060 de volume,din toate domeniile cunoasterii umane,612 volume
dintre acestea fiind intrate in anul 2007 in valoare totala de 25399.47lei.

Situatia dezvoltarii colectiilor o consideram nesatisfacatoare,intrucat cititorii nostrii sunt interesati de
regula,de date si informatii noi pe care nu le gasesc in biblioteca iar fondurile acordate nu sunt
suficiente pentru a acoperi in intregime cu noutati editoriale toate domeniile solicitate.

O atentie sporita s-a acordat reconditionarii cartilor uzate fizic si recuperarii cartilor de la cititorii
restantieri.
Pentru ridicarea pregatirii profesionale,s-a consultat revista „Biblioteca”, revista de cultura si bibliologie

„Curier”, editata de Biblioteca Judeteana si alte materiale de specialitate din domeniul nostru,
preocuparea de baza fiind ca aceste cunostinte teoretice sa fie aplicate in activitatea desfasurata de-a
lungul anului.
Pe viitor vom  tine cont de propunerile consilierilor,a conducerii Primariei, de indrumarile primite de la

institutiile judetene de specialitate, pentru a asigura o buna organizare si desfasurare a demersului
bibliotecar, indrumand lectura celor care intra in universul cartii, formandu-i si  mentinandu-i ca
permanenti beneficiari ai valorosului potential pe care-l detine biblioteca.

B) SERVICIUL POLIŢIA COMUNITARĂ PUCIOASA

Efective=22
Sef serviciu : Colonel (rz.) Nitu Gheorghe

Activitatea Politiei Comunitare sa desfasurat exclusiv  pe baza si in executarea legii, in
interesul comunitatii locale cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si
gradualitatii.

In aceasta perioada sa urmarit :
- realizarea unei colaborari eficiente cu  celelalte servicii si birouri din administratia publica

locala ;
- sesizarea celor in drept si propunerea de masuri adecvate pentru siguranta cetatenilor  in

domeniile de competenta  la nivelul  consiliului local   ;
- perfectionarea sistemului de relationare si colaborare cu institutiile cu responsabilitati in

domeniu ;



Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276; E-mail: info@primpuc.ro;

Web: www.primpuc.ro

37

Raport privind activitatea adm inistratiei publice locale
a orasului Pucioasa in anul 2007

PRIM ARIA PUCIOASA
M artie 2008

- documentarea , cunoasterea situatiei operative  si monitorizarea permanenta a zonei de
competenta ;

- profesionalizarea  personalului propriu pe linia cunoasterii bazei legale,  (   lunar s-a
efectuat pregatire profesionala a personalului , trimestrial agentii au fost verificati privind modul de
insusire a prevederilor legale pentru desfasurarea activitatii ,iar in luna decembrie  s-a facut verificarea
anuala in vederea intocmirii raportului de evaluare individual )  ,       stabilirea gradului de vinovatie a
celor care au incalcat legea  ,intocmirea proceselor verbale de contraventie , aplicarea de sanctiuni si
altele ;

ACTIVITATEA SPECIFICA DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA

Personalul Politiei Comunitare a actionat pentru asigurarea unui climat corespunzator de
ordine si siguranta publica in locurile si  zonele stabilite prin Planul de Paza si Siguranta Publica ,aprobat
de primarul orasului Pucioasa si avizat de Inspectoratul de Politie al Judetului Dimbovita., astfel :

- s-au efectuat zilnic  patrulari  pe itinerariile de deplasare  conform consemnului particular
aprobat prin Planul de Paza si  Siguranta Publica,fiind legitimate un numar de 243 persoane  care nu-si
justificau prezenta la acea ora si data  pe raza orasului din care 87  persoane au fost avertizate  pentru

lipsa vizelor trimestriale  pe certificatul de producator ,   lipsa verificarii metrologice  a cintarelor personale
si  nejustificarea prezentei in zonele respective

- atit pe timp de zi cit si pe timp de noapte s-au intreprins masuri pentru asigurarea ordinii si
linistii publice pe raza orasului ,totodata prin agentii de paza au fost asigurate masuri pentru
preintimpinarea furturilor ce puteau avea loc la Seviciul public si sera de flori . Agentii de paza de la sera
de flori au mai urmarit zilnic  aparatele care indicau masurile asiguratorii pentru plante  atit pe timp de
vara cit si pe timp de iarna .

- au fost asigurate masurile de ordine si liniste publica  cu ocazia diverselor  manifestari  cultural
,artistice,religioase sau omagiale cum ar fi : -ziua nationala  a Romaniei ,Serbarile
de iarna , Serbarile zilei orasului Pucioasa si alte activitati  organizate la Centrul cultural,  Scoala nr.4,
Grupul scolar, si activitatile organizate cu ocazia Anului Nou.

- au fost luate masuri pentru desfasurarea in bune conditii a celor doua referendumuri referitoare
la suspendarea presedintelui tarii , alegerile europarlamentare si votul uninominal fara a ne inregistra cu
evenimente.

- s-au intensificat masurile  privind curatenia  localitatii, protectia mediului, circulatia
vehiculelor cu tractiune animala in afara traseelor autorizate, lasarea in libertate a animalelor pe
domeniul public , depozitarea deseurilor menajere si de orice fel  in punctele : podul de la Pucioasa –Sat,
Glodeni-vale , Trainica si Sun Garden .

- agentii comunitari au participat impreuna cu efective de la Politia  oras Pucioasa la actiuni
specifice in urma carora  multi infractori au fost descoperiti si retinuti .

Pentru asigurarea unui trafic fluent pe raza orasului , pentru a preveni parcarea autovehiculelor in
locuri interzise  in baza Hotaririi Consiliului Local nr.   74    /   23.08.2007              am intreprins mai multe
actiuni de blocare a rotilor , actiuni ce au avut   efectul sontat de catre noi.

In aceasta perioada  au fost aplicate  un numar de 187 sanctiuni contraventionale  in valoare de
23800 Ron defalcate astfel :

- 29 de sanctiuni in valoare de 5600 Ron la Legea 61/1991 republicata  privind
sanctionarea unor fapte care incalca normele de convietuire sociala , a ordinii si linistii publice .

- 149 de sanctiuni in valoare de 17110 Ron la Regulamentul de aplicare a  O.G.  21/2002
privind gospodarirea localitatilor .
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- 9 sanctiuni in valoare de 1090 Ron   la legea 12/1990 republicata.
Cele mai multe din aceste sanctiuni contraventionale au fost date pentru  incalcarea urmatoarelor

fapte : lasarea in libertate nesupravegheate a animalelor pe domeniul public  , circulatia vehiculelor cu
tractiune animala pe trasee interzise , savirsirea in public de fapte obscene , adresarea de expresii
jignitoare sau vulgare de natura sa tulbure ordinea si linistea publica si sa provaoace indignarea
cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea cetatenilor si a institutiilor publice , apelarea in mod
repetat la mila publicului, tulburarea fara drept a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote ,
aruncarea gunoaielor menajere in locuri interzise, parcarea autovehiculelor pe trotuoare si in locuri
interzise , vinzarea de produse agroalimentare in alte locuri decit cele stabilite , lipsa documentelor de
provenienta a marfurilor expuse spre vinzare si nu in ultimul rind depozitarea gunoaielor si resturilor
menajere in locuri interzise .

In acest scop au fost efectuate mai multe pinde in zonele Glodeni-Vale , Pucioasa- Sat si
Trainica  fiind depistati  mai multi cetateni printre care amintim pe numitii Mihai Adrian ,Stefanescu Ionel
si Ochean Ion toti cu domiciliul in orasul Pucioasa care au fost si sanctionati contraventional si pusi sa-si
ridice resturile menajere din acele locuri .

Ca masura preventiva prin statia de amplificare pe care o avem montata pe masina   au fost
nominalizate persoanele care au fost depistate aruncind gunoaie si resturi menajere si au fost prelucrate
sanctiunile de care sunt pasibili.

In anul 2007 au fost aplanate un numar de 47 stari conflictuale marea majoritate referindu-se la
conflicte familiale  si consum de alcool .

In perioada analizata au fost scoase la concurs si ocupate un numar de 4 posturi vacante de
agenti  paza , ceea ce a facut sa asiguram mai bine problemele aparute pe raza orasului.

ACTIVITATEA  DE INSTRUIRE , ARME SI MUNITII,  SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA SI MODUL DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA

-S-au intocmit planurile tematice de pregatire profesionala specifice atat pentru  functionarii publici
cit si pentru agentii de paza .

In acest scop lunar au fost organizate   sedinte de instruire  si aplicatii practice  cu intreg
personalul , trimestrial au fost efectuate  verificari partiale si in luna decembrie sa efectuat  verificarea
anuala .

- S-a facut  instruirea  personalului pe linia cunoasterii si respectarii Normelor de securitate si
sanatate  in munca si modul de actiune in situatii de urgenta.

- S-au  incheiat protocoale de colaborare cu :  Politia  Comunitara sector 2 Bucuresti,
Comisariatul  General pentru societatea civila ,   Politia oras Pucioasa  si   Asociatia Politistilor Comunitari

din Romania .
In lunile octombrie si decembrie am participat la Bucuresti respectiv Tirgoviste  la sedinte de

instruire unde s-au facut propuneri  de modificare  si completare a Legii nr.371/2004 privind infiintarea
,organizarea si  functionarea Politiei Comunitare, modificata si completata cu O.U.G. nr.23/2005, si sa
organizat un simpozion    cu tema : »Politia Comunitara  Prezent si Viitor », ocazie cu care s-au dezbatut
si probleme de cooperare si de aparare a drepturilor politistilor comunitari .

Pentru buna pregatire a personalului politiei comunitare in anul 2007 au fost executate un numar
de 2 sedinte de tragere in poligonul Geangoiesti  obtinindu-se calificative bune si au fost invatati reguli tactice
de folosire a pistolului  Glock 9 /19 mm, montarea si demontarea acestuia .In vederea unei cit mai bune
pregatiri de specialitate este necesar ca in anul 2008 sa punem un mai mare accent referitor la

minuirea armamentului  prin efectuarea mai multor sedinte de trageri .
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C) SERVICIUL PUBLIC DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU COMUNITATE
(cunoscut şi sub denumirea: Atelierul de prestări servicii pentru comunitate)
Director: sing. Ştefan Sandu

1. . Întreţinere şi reparaţii străzi, cuprinzând întreţinere curentă a străzilor din aria
de competenţă, întreţinerea curentă a iluminatului public, iluminatul ornamental cu caracter
permanent şi ocazional, întreţinerea şi repararea lămpilor cu lumină intermitentă, întreţinerea şi
repararea mobilierului stradal, repararea , înlocuirea şi completarea după caz a indicatoarelor şi
semnelor de circulaţie, reparaţii curente şi intervenţii  cu caracter de urgenţă la unităţile de
învăţământ şi unităţile administraţiei publice (5 scoli, 4 grădiniţe, primărie, centrul cultural, gradina de
vară, piaţa, biblioteca). De asemenea, sectorul de reparaţii străzi asigură toate intervenţiile necesare
pentru situaţii de calamităţi (inundaţii), cât şi deszăpezirea, asigurând condiţii optime de circulaţie pe
drumurile publice. Tot  acest sector asigura pavoazarea oraşului pentru sărbătorile din an: Paşte, Zilele

Oraşului, Târgul Meşteşugarilor, Ziua Naţională, Crăciun,  Anul Nou. Se asigura de asemenea suportul
logistic pentru evenimente politice: alegeri, referendum-uri,  vizite oficiale ale delegaţiilor străine.

Se asigura suport logistic şi compartimentului de Asistenţă Socială şi celui de Administraţie a
Domeniului Public şi Privat prin: transport lunar al laptelui praf  pentru  sugari,  taiere,  transport   şi
distribuire   lemn  din  pădure    pentru încălzire persoane defavorizate, taiere transport si distribuire lemn
debitat destinat confecţionării de şarpante la asociaţiile de locatari/proprietari.

2. Sector producţie-montaj prefabricate din beton (pavele, rigole, borduri mari si mici, dale
de şanţ.

3. Transport gratuit zilnic elevi din cartierele Diaconeşti,  Miculeşti, Bela, Şerbăneşti,
Pucioasa-sat către unităţile de învăţământ din oraşul Pucioasa - finanţat din  bugetul local.

4. Transport local, autofinanţat care completează necesităţile de transport gratuit elevi
clasele 1-4 , ca urmare a incapacităţii microbuzului.

5. Sere – asigură producţia proprie de răsaduri de flori pentru amenajarea spaţiilor verzi şi
ornamentale de pe raza oraşului. De asemenea execută cosmetizarea arborilor, arbuştilor ornamentali
şi gardurilor vii din oraş. Tot  sectorul Sere  asigura  igienizarea şi gazonarea parcurilor:  Parc natural
Central, Parc-gara, Parc Peco.

6. Salubrizarea domeniului public, constând în măturarea, colectarea şi transportul zilnic al
deşeurilor de pe domeniul public, conform graficului aprobat anual de Consiliul Local.: 2,5 km de
carosabil şi trotuar pe zi.

7.                   Administrarea fondului locativ al oraşului, cuprinzând 7 blocuri ANL (112 apartamente)
si 172 unitati locative in spatii proprietate de stat.

8. Parcarea cu plata din centrul oraşului, activitate autofinanţată.

1.In cursul anului 2007  activitatea de Intretinere si Reparatii Strazi a   cuprins urmatoarele lucrari :

-interventii la 250 lampi prin inlocuire de corpuri de iluminat, bobine, ignitere.
-repararea a 15 lampi cu lumina intermitenta prin interventie la modulele electronice si inlocuirea
becurilor.

-repararea si inlocuirea a  720 sipci de banci pe parcursul anului.
-achizitionat si inlocuit 39 cosuri de gunoi stradale.
-achizitionat material, montare 70 elemente de gard stradal (140 m.l. gard), in zona centrala a
orasului (sensul giratoriu).
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-s-au inlocuit 14 semne de circulatie.
-Reparatii scoli : Scoala 1 Pucioasa :

-curatat , pregatit si varuit exterior partea de nord 500 m.p.
-curatat pregatit si varuit interioare 1740 m.p. interioare.

Scoala 2 Serbanesti :
- Montaj instalatie sanitara grup social.
- Executat si montat 3 camine canalizare
- Executat canalizare 60 ml .

Scoala 4 :
- varuit 1 sala clasa 120 mp
- executat glafuri usi 70 buc.
- executat glafuri ferestre 120 buc.

Scoala 5 Glodeni:
- varuit exterior 600 m.p.
- varuit grupuri sanitare si hol interior 100 mp
- montat rigole pentru scurgere ape pluviale 40 ml

Liceul N. Titulescu :
- montat gresie casa scarii 120 mp
- reparatii si varuieli interioare (holuri, casa scarii, cabinet medical) 880 mp

Centru Cultural
- reparatii si varuieli interioare 260 mp
- vopsitorii tamplarie 40 mp

Gradinita nr. 1:
- curatat strop, reparatii exterioare si varuit 850 mp
- executat spatiu pentru sala de mese prin confectionare zid despartitor

Gradinita nr. 2:
- montat gresie casa scarii 100 mp
- executat glafuri usi 120 buc
- executat glafuri ferestre 160 buc.
- varuire magazie alimente, bucatarie si grupuri sanitare 450 mp

Gradinita nr. 3 :
- reparat si varuit 9 sali clasa 760 mp
- reparat si varuit casa scarii 120 mp
- reparat si varuit 9 grupuri sanitare 300 mp.

Gradinita nr. 4 Serbanesti:
- Curatat, pregatit si varuit  fatada exterioara 120 mp
- Reparatii instalatie sanitara

-Reparatii curente strazi: s-au achizitionat si transport in vederea repararii de strazi  700 m.c. refuz
de ciur si 4800 mc calcar. Lucrari de executie santuri cu buldoexcavatorul in vederea executarii de
reparatii retele de apa si  canalizare :

- str. Nuferilor 400 ml
- str. Salcamilor 200 ml
- cart.Pucioasa Sat 180 ml
- str. Carierei 40 ml

Consolidare mal parau Bizdidel cart Diaconesti : montare 12 piloni teava 0 120 mm ; 12 panouri plasa
sudata ; 180 mc balast ; 320 buc. elemente din beton ; 104 mc calcar. S-au executat 140 ml sant in vederea
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preluarii apelor pluviale cart Diaconesti.

-Deszapezirea - actionarea cu utilaje si material antiderapant: in cursul anului 2007 s-a actionat
pentru deszapezire cu 5 utilaje (2 tractoare, IFRON, buldoexcavator  si raba)  de 12 ori  cu 8 servanti:
valoare evaluata :

- material antiderapant : 50 mc nisip; 80 mc zgura; 7 T sare
-S-au taiat transportat in gater , inapoi la sediu si distribuit 20 m.c. bustean , lemnul rezultat

s-a folosit pentru incalzirea partiala pe timp de iarna la Sere
-

-Pavoazarea orasului in anul 2007 a constat in pregatirea orasului pentru:
Paste :  varuit  15 km. borduri

Varuit  500 pomi
Montat si demontat  54 ghirlande, 50 ornamente stalp, 3
panouri luminoase mari .

Zilele orasului: Montat standuri prezentare la targul mestesugarilor.
Montat instalatie ornamentala .
Montat si demontat ghirlande cu stegulete  50 bucati.
Montat cort + estrada  de 2 to.  pentru program artistic (Parc
Central).
Blocarea traficului la orele stabilite .

Igienizare Gradina de Vara.
Sarbatori iarna  : S-au montat  80 panouri luminoase, ornamente de stalp si

stradale in oras si cartiere+ 2 panouri luminoase mari.

- Repararea  imbracamintii asfaltice 3803 m.p. plombe si covor asfaltic.

2. Sectorul productie –montaj prefabricate din beton

Obiective realizate in anul 2007
Nr.
Crt.

OBIECTIV Pavele
Albe (mp)

Pavele
rosii(mp)

Bordura
mare(buc)

Bordura
mica(buc)

Rigole
(buc)

Dale (buc)

1 Str. Fructelor 200 100 115 78
2 Str. Crinului 740
3 Str. Fintanelor 170 80 181 60
4 Parc Monument 190 190
5 Str.Aleea Ardealului 120 120 161 30
6 Str. Pietei nr.1 52.5 52.5 141
7 Str. Florin Popescu 466
8 Str. Avram Iancu

(parcare)
25

9 Str. Aleea
Portugheza

406

10 Str. Pietei nr.2 10 10 110 10
11 Alee pietonala

Scoala nr.3
66 66 150 76

12 Str. aleea ardealului
(blocuri)

190 190 1086
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13 Parc Liceul
N.Titulescu

188 188 10 415

14 Bulevardul
Trandafirilor

350

15 Oras Pucioasa 1800 160
TOTAL 1186.5 996.5 2855 1755 1800 160

Productie realizata in anul 2007
Nr. crt DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE

REALIZATA
1 Pavele albe MP 1448
2 Pavele rosii MP 1121
3 Bordura Mare BUC 3097
4 Bordura Mica BUC 2509
5 Rigola BUC 1854
6 Dale BUC 186

3. Transportul gratuit  elevi clasele 1-8 s-a efectuat in anul 2007 conform graficului aprobat, cu un
traseu  zilnic parcurs de 160 km. S-a transportat zilnic elevii dinspre Pucioasa Sat si
Diaconesti-Miculesti catre scolile din oras. A fost finantat integral prin alocatii de la bugetul local.

4. Sectorul Sere, Spatii Verzi

Acest sector a achizitionat seminte , a produs rasadurile necesare in serele proprii , si a plantat in
spatiile verzi din ronduri si ghivece suspendate din oras  peste 150.000 fire de flori ornamentale .

Lucrarile au constat in :
- sapat peluze, plantat flori de primavara din  speciile pansea   si   miozotis

(25.000fire) in lunile aprilie si mai.
- debarasat ronduri sapat si plantat flori de vara  din speciile salvia, petunia,

begonia, craite , ageratum, artotis, gura leului, garofite, floare de piatra, in
lunile mai si iunie. (125.000 fire de flori).
La toate aceste zone verzi  s-au executat saptamanal lucrarile de intretinere,
respectiv plivit, sapalugit si udat cu autocisterna.

De asemenea s-au mai produs pentru necesitati proprii si valorificare ocazionala catre terti , 200
butasi trandafiri, 500 buxus , 100 tuia, existente in stoc.

-s-a tuns gazonul saptamanal pe zonele verzi : 12 .000 m.p saptamanal intre 01.05-01.10.2005
-s-au transportat  100 m.c. pamant vegetal la blocurile ANL Stadion; s-a gazonat  suprafata de 10.000
m.p.

-s-au transportat  30 m.c. pamant vegetal  in cartierul Filatura,  s-au gazonat 5000 m.p. teren.
-s-au gazonat 800 m.p. cu gazon de umbra in parcul central. S-a cosmetizat saptamanal parcul central.
-s-au montat 40 banci .

Total  spatii verzi aflate in intretinerea permanenta a sectorului sere :
7,52   hectare  spatii verzi.

din care                 5  hectare – parcuri, spatii verzi, peluze  si scuaruri.
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Frecventa salubrizarii  este asigurata dupa cum urmeaza :
Prin maturare:

zilnic pe 2,5 -3 km in zona centrala si parcuri.
la 2 zile,        6 km strazi adiacente.
Saptamanal   8 km strazi.

Lunar , si ocazional se salubrizeaza 30 km. strazi din cartierele orasului
in functie de necesitati .

In anotimpul rece  salubrizarea consta  in   spart si colectat gheata si zapada , precum si
transportul lor in rampa, in limita cantitatilor depuse.

Transportul deseurilor se face in rampa de gunoi a orasului, rezultand  250 m.c. deseuri anual.

7. Activitatea  de Fond Locativ cuprinde  administrarea  spatiilor   locative   proprietate  de  stat, cu
doua tipuri distincte : - fond locativ vechi cu 172 unitati locative in blocuri vechi.

si 10 spatii in case nationalizate.
-fond locativ  nou  (blocuri ANL)  cu 112 apartamente moderne.
-reparatii acoperis proprietate fond locativ: str. Fantanelor nr.44 si str. Strada

Zorele – fam Marinescu – total 300 mp acoperis

D) CENTRUL CULTURAL I. AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI
Director: prof. Rodica Cojocaru

Inscriindu-ne in cursa pentru integrare in exigentele europene, in anul 2007 am acordat maxima
importanta prestarii de servicii de integrare a resurselor umane. Astfel am oferit locuitorilor cursuri de
certificari europene in parteneriat cu Asociatia Universitatilor Populare Germane.

- Xpert - Pasaport european de manuire a calculatorului
- EBC*L - Competente in afaceri,

- Manageri de Proiect.
In acelasi timp pentru satisfacerea necesitatilor zonei, in colaborare cu AJOFM Dambovita si

AJOFM Teleorman, am organizat cursuri de ospatari, bucatari si lucratori in comert.
Institutiile care au implementat proiecte indiferent de tipul ora, au organizat in Centrul Cultural

diseminari si expozitii.
S-a procedat la promovare pe raza orasului a cursului de scriere a proiectelor europene in

favoarea institutiilor si unitatilor economice care vor sa acceseze fonduri europene nerambursabile.
Oferta culturala a ramas diversificata prin cercuri artistice ca pian, arta plastica, club de dans,

centru de excelenta (creatie literara) al Uniunii Scriitorilor, Ansamblul folcloric ,, Junii Valahi”’.
Pe scena institutiei au evoluat membrii cercurilor, in spectacole prilejuite de evenimentele literare,

istorice, religioase.
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Parteneriatele incheiate cu institutiile de invatamant din oras si zona ne-au determinat sa le
punem la dispozitie spatiul si dotarile Centrului, la randul nostru beneficiind de participarea elevilor la
manifestarile noastre artistice.

Sub patronatul Primariei Pucioasa am organizat Balul Martisorului, Festivalul concurs de creatie
literara ,, Primavara Albastra’’, Zilele Europei, Ziua Copilului, Serbarile Bailor Pucioasa, Festivalul
National al Sanselor Tale, Serbarile Craciunului si am fost partenerii Clubului Copiilor in Festivalul
National ,, Stelutele Pucioasei’’.

In parteneriat cu Asociatia ,, Speranta’’ a CARP Pucioasa am organizat Sarbatorirea seniorilor
zonei, la 1 octombrie 2007.

Ansamblul folcloric ,, Junii Valahi’’ a raspuns invitatiei vice-primarului statiunii Platamonas din
Grecia, reprezentatiile sustinute cu aceasta ocazie bucurandu-se de apreciere.

Spectacolele de teatru pentru copii ,, Puterea Prieteniei’’, ,, Cantaretii din Bremen’’, ,,Oglinzile lui
Guffy’’, ,, Craiasa Zapezii’’, ,, Darurile lui Mos Craciun’’au adunat cateva mii de spectatori prescolari si
elevi.

Spectacolele pentru adulti au adus in zona Centrului Cultural actori de prestigiu ca Magda
Catone, Claudiu Bleont, Mihai Malaimare, Marian Ciripan, Alexandru Hasnas, Florina Luican, in
dramatizarile ,, Un barbat si mai multe femei’’, show –ul Gardienilor Publici de la Teatrul ,, Masca’’, ,,
Lapte cald sau rece’’.

Melomanii au audiat in timpul ,, Serbarilor Bailor Pucioasa’’ pagini alese din muzica culta, in
cadrul concertului sustinut de orchestra de promenada  Polyfonic ,,show band’’, dirijor Felix Goldbach si
INKA RUNA GRUP din Peru.

Centrul National de Cultura ,, Tinerimea Romana’’ a fost prezent in oras prin spectacolul folcloric
sustinut de ansamblul ,, Cununa Carpatilor’’ si concertul de colinde al corului ,, Preludiu’’.

Centrul Cultural s-a implicat cu competenta in viata comunitatii, unicul scop fiind educatia
continua, prin actele de cultura si atragerea unui numar tot mai mare de consumatori ai produselor
noastre culturale.

ACTIVITĂŢI CULTURAL - ARTISTICE TRADIŢIONALE, ORGANIZATE DE
CĂTRE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA PUCIOASA

După cum se cunoaşte, a intrat în tradiţia oraşului organizarea în fiecare an a Serbărilor Băilor Pucioasa,
manifestare cultural artistică reprezentativă pentru urbea noastră, aflate la a VIII-a ediţie în anul 2007.

În cadrul Serbărilor Băilor Pucioasa, sunt organizate în paralel mai multe acţiuni menite să atragă
interesul unei categorii cât mai largi de populaţie, atât din Pucioasa cât şi din alte localităţi. Astfel, în
perioada 1 - 3 septembrie 2007, au avut loc o multitudine de activităţi, după cum urmează:

Ceremonia depunerii de coroane de flori de catre invitati si delegatiile  participante  la sarbatoare in
prezenta Garzii de Onoare

Deschiderea festiva a Serbarilor « Bailor Pucioasa » 2007,editia a VIII-a .
- Interventiile oficialitatilor
- Salutul delegatiilor
- Inmanarea unor distinctii si diplome

Inaugurarea PARCULUI DE DIVERTISMENT
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- Inaugurarea rotondei artistilor : expozitii de arte plastice, pictori »la minut », body painting,
- Inaugurarea Targului Mesterilor Populari
- Deschiderea Festivalului Berii si Gastronomiei
- Inaugurarea bazei sportive si de agrement pentru copii ( demonstratii sportive)

Parcul a fost segmentat pe terase cu preparate traditionale, dulciuri si bauturi racoritoare.
Parada formatiilor artistice (traseul din zona centrala spre Teatrul de Vara)
Spectacolul Teatrului « Masca » Bucuresti, « FIOR D' AMOR », cu participarea  extraordinara a

actorului Mihai Malaimare
Spectacol de estrada prezentat de « Civic Art ».

In program Daniel Iordachioaie, Daniela Raduica, Bogdan Ionita, Marta Hoban,
GEE- OH, trupele « Acrobatic Balance », “Mondo- Art Dance “, prezentati de
Cristina Moldoveanu si Marian Ciripan

Actori  Statui vii, personaje din basme
Spectacolul grupului « Grande Fiesta »- Brazilia
Discoteca copiilor (ringul de langa Foisor)
Balul Serbarilor « Bailor Pucioasa »
Foc de artificii  (Dealul Motaianca)
Spectacol gradinite si scoli (în organizarea Clubului Copiilor)
Campionatul national de aeromodele radiocomandate : Cls F4c si  automodele

Cupa « SBP2007 » la rugby. Invitate de onoare echipele : Steaua si Dinamo Bucuresti.
Manifestarea s-a desfăşurat în organizarea Grupului Scolar Industrial Pucioasa

Zilele Verzi ale Orasului :plantarea copacului ECO 2007 pe aleea « Impreuna pentru mediu ».
- Concurs de biciclete- demonstratie, acrobatie

Manifestarea s-a desfăşurat în organizarea Colegiul National «Nicolae Titulescu » Pucioasa
Spectacolul Ansamblului Folcloric « Cununa Carpatilor » al Centrului National de Arta  « Tinerimea

Romana ». Bucuresti. Solisti : Ionut Dolanescu si Maria Ciobanu
Concert  de promenada  orchesta dirijata de Felix Goldbach
Spectacolul  « Inka Runa Grup » Peru

- Expozitie cu vanzare de produse artizanale peruane: bijuterii, ceramica.
Muzica tanara : formatia « Ral »

Mai menţionăm organizarea, ca în fiecare an, a Balului Mărţişorului şi a Balului Anului Nou.
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MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂŢILOR ÎN ORAŞUL PUCIOASA

1. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi reţeaua de canalizare

Am inclus in acest raport si activitatea S.C. EGOT S.A. intrucat acest agent economic,
aflat sub controlul Consiliului local, are in administrare majoritatea retelelor de apa si
canalizare ale orasului, inclusiv statiile de tratare si de epurare, precum si celela lte bunuri
aferente. Tot aceasta societate are un rol important in gestionarea deseurilor menajere
provenite de pe raza orasului.

Alimentarea cu apa a populatiei se face din 2 surse: Valea Caselor Fieni (10-12 I/s) si
lacul de acumulare Pucioasa (125 I/s).

Lungimea sistemului de retele de distributie a apei potabile este de 46.57 km.

Cartierul Malurile este singurul care nu este inca racordat la retea, costurile necesare
pentru aceasta fiind extrem de mari.

Retelele de distributie dateaza din anii 1960 si sunt uzate fizic si moral, motiv pentru
care Primaria are in vedere un project de reabilitare a retelelor de apa, care prevede
aducerea la capacitate si echilibrarea retelelor de distributie din oras.

Masurile luate in ultimii ani de S.C. EGOT S.A., administratorul retelelor, au condus la
reducerea semnificativa a pierderilor si au oferit populatiei apa rece potabila permanent. Mai greu
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de rezolvat este problema inghetarii apei in conducte pe timp friguros, in unele zone, aceasta
necesitand investitii foarte mari.

0 problema deosebita o ridica retelele de apa si canalizare de interior, aferente
blocurilor, care au intrat in proprietatea comuna a proprietarilor de apartamente. Acestea au o
vechime de 20-30 ani si majoritatea necesita reparatii capitale, avand pierderi foarte mari,
care sunt suportate de locuitori. La aceasta se a jauga subsolurile inundate, care degradeaza
blocurile si atrag tantarii pe timp de vara, provocand disconfortul locuitorilor. Situatea este
greu de remediat din cauza costurilor mari, iar autoritatile locale nu pot intervene in cazul
blocurilor proprietate personala. Prin programul Phare RICOP, Primaria Pucioasa a reusit sa
rezolve partial aceasta problema, prin contorizarea blocurilor cu situatia cea mai rea.

Un sistem centralizat de canalizare exista numai in zona urbana a orasului. Acesta se
compune din canalizarea menajera si canalizarea pluviala.

Lungimea retelei de canalizare este de 18,6 km.

Canalizarea menajera are probleme in zona Filatura, unde sunt necesare reparatii, iar
canalizarea pluviala este subdimensionata, iar in timpul ploilor abundente nu mai face fata,
iar strazile se inunda pentru o perioada de timp, ca si subsolurile unor blocuri, in special din
zona Filaturii.

Modernizarea retelei de canalizare necesita fonduri atat de mari, incât numai cu sprijinul
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene se va putea realiza, ca si reabilitarea retelelor
de alimentare cu apa.

Principalele masuri intreprinse de S.C. EGOT S.A. in cursul anului 2006:

1. Statie tratare apa potabila:

 Inlocuirea aparatului de clorinare cu unul performant;

2. Statie de epurare:

 Realizarea proiectului si obtinerea de fonduri pentru constructia unei noi statii de epurare;

3. Sistem distributie apa potabila:
 Extindere retea apa potabila pe strada Castanilor;
 Executia  unui numar de 17 bransament pe strada Castanilor;
 Executia unui numar de 64 bransamente in orasul Pucioasa
 Executia unui numar de 123 de bransamente noi pe reteaua de distributie din cartierul

Glodeni
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4. Retea canalizare apa menajera;
 Inlocuirea Conductei de canalizare, ce traverseaza paraul Bizdidel si executia de noi

camine de vizitare si racord;
 Executia unui numar de 25 racorduri de canalizare pe raza orasului Pucioasa.

Retelele de canalizare, ca si retelele de distributie, sunt proprietatea a Consiliului local si se
afla in administrarea SC EGOT SA. Pucioasa.

2. Alimentarea cu gaze naturale

Cu excepţia cartierului Malurile, tot oraşul Pucioasa este conectat la reţeaua de alimentare cu gaze
naturale.

Reţelele de gaze sunt de două feluri: de joasă presiune şi de medie presiune. Asigurarea debitului de
gaze naturale face obiectul de activitate al SC Distrigaz Sud SA, Sucursala Târgovişte, Sector Pucioasa.
SC Distrigaz Sud SA este proprietarul reţelelor de distribuţie şi parţial a branşamentelor.

A crescut însă confortul populaţiei, fiind montate şi în anul trecut un număr semnificativ de centrale
termice, urmare desfiinţării majorităţii centralelor de cvartal care asigurau încălzirea populaţiei. În prezent
nu mai funcţionează nici o centrală termică de cvartal.

Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea gazelor naturale.

2006 2007
Conducte de transport a gazelor
naturale  ( Km ) 58,025 58,182

Branşamente   ( Km ) 26,550 26,788
Număr abonaţi casnici 5324 5412
Număr focuri la abonaţii casnici 12626 12913
Număr abonaţi persoane juridice 246 265
Număr centrale termice montate 235 192

3. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a oraşului se face din sistemul energetic naţional prin reţeaua de înaltă
tensiune din LEA 110 KV Aninoasa - Fieni.

În zonă există o singură staţie de transformare, staţia 110/20 KV – 25 MVA Pucioasa.

Posturile de transformare sunt răspândite pe toată suprafaţa oraşului, iar din acestea pleacă linii electrice
de 0,4 KV care alimentează cu energie electrică consumatorii casnici şi industriali.
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În cursul anului 2006 a fost efectuată lucrarea „Reparaţie LES 20 KV, blocuri 2, din staţia trafo Pucioasa,
între PTZ 51 şi PTZ 151” (promenada Pieţei Centrale Cartaxo – post transformare zona centrală), pe o
lungime de 340 de metri, pozat subteran la o adâncime de 0,8 metri.

Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea energiei electrice.

4. Starea drumurilor

Unul din drumurile care necesită o reabilitare urgentă este cel care duce în Malurile. Deşi Primăria a
iniţiat acum câţiva ani un proiect prin care s-a finanţat pietruirea sa, valoarea proiectului nu a permis şi
efectuarea consolidărilor necesare, fapt pentru care drumul s-a degradat în timp.

O problemă a oraşului o reprezintă insuficienţa parcărilor. Drumul naţional este supraaglomerat, iar
staţiile mijloacelor de transport în comun sunt de cele mai multe ori ocupate de autoturisme, motiv pentru
care se impune o intervenţie mai puternică a Poliţiei Pucioasa în acest sens.

O altă zonă aglomerată este cea a Pieţei Cartaxo unde, deşi Primăria a amenajat o parcare, si a lărgit
drumul de acces, se mentine o stare de fapt care nu este în masură sa rezolve problemele cu care ne
confruntăm. Numarul masinilor a crescut si de asemenea şi numărul maşinilor aflate in tranzit; toate
acestea, împreună cu maşinile care asigură aprovizionarea magazinelor şi a pieţei, duc la aglomerarea şi
câteodată, la blocarea circulaţiei în această zonă.

Pentru fluidizarea traficului, s-a realizat amenajarea intersecţiei str. Republicii – str. Fântânelor.

Cu sprijinul Fondurilor Structurale, se va urmări devierea traficului greu de pe str. Florin Popescu pe
drumul Pucioasa-sat – Moţăieni, în scopul creşterii gradului de securitate al populaţiei, al creşterii calităţii
aerului din oraş şi al diminuării zgomotului produs de autovehiculele grele. Acesta este unul dintre
obiectivele prioritare ale Strategiei de Dezvoltare a Oraşului Pucioasa pentru perioada 2007-2013.

Primăria Pucioasa are în derulare de câţiva ani un amplu program de amenajare a trotuarelor, care va
continua şi în viitor.

Administraţia publică locală are în vedere şi realizarea unui drum de legătură mai scurt către comuna
Vulcana Băi, în vederea valorificării comune, în parteneriat, a potenţialului turistic complementar al celor
două localităţi.
În măsura în care a fost posibil, Primăria Pucioasa a asigurat întreţinerea drumurilor, nu însă atât de mult
cât ne-am fi dorit, întrucât lucrările de acest gen sunt însă extrem de costisitoare.

Lucrările prestate prin intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, în cursul
anului 2007 ,se regasesc in sectiunea dedicata activitaţii acestuia.

5. Protecţia mediului înconjurător şi managementul deşeurilor
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Activitatea este bine organizată şi putem spune că oraşul Pucioasa este o localitate curată, în special în
zona centrală. Ne confruntăm însă cu problema depozitării ilegale a deşeurilor menajere în câteva
puncte ale oraşului, de către cetăţenii cărora le lipseşte simţul civic. De aceea, se are permanent în
vedere intensificarea acţiunilor de control şi sancţionarea severă a contravenienţilor.
Pentru eliminarea deficienţelor din domeniul managementului deşeurilor, Primăria Pucioasa, în
parteneriat cu celelalte administraţii publice de pe teritoriul judeţului, sub autoritatea Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, implementează în prezent un proiect în valoare totală de peste 26 milioane Euro, finanţat prin
programul ISPA al Uniunii Europene şi cofinanţat de autorităţile locale, prin care se vor realiza două
depozite ecologice, unul la Aninoasa şi altul la Titu, pentru întreg judeţul, urmând ca depozitele existente
să fie închise până la sfârşitul anului 2008. Acestea vor dispune de staţii de sortare, compostare, spălare,
epurare şi alte dotări specifice. Se vor înfiinţa puncte de pre-colectare şi sortare a deşeurilor solide, se
vor achiziţiona euro-pubele şi containere speciale şi maşini pentru transportul deşeurilor. Fiecare oraş va
avea o zonă de depozitare temporară a deşeurilor. Prin acest proiect problema deşeurilor va fi definitiv
rezolvată, la standarde europene.
Lucrările prestate prin intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, în cursul
anului 2007 , se regăsesc în secţiunea dedicată activităţii acestuia.

EDUCAŢIA, PROTECŢIA SOCIALĂ, SĂNĂTATEA

Învăţământul
Învăţământul preşcolar

Anul şcolar 2005 - 2006 Anul şcolar 2006 - 2007
Grădiniţa nr. 1 2 3 4 5 7 Total 1 2 3 4 5 7 Total
Nr. preşcolari 139 180 130 38 36 24 547 139 203 143 31 33 18 567
Nr. salariaţi 10 22 24 3 2 2 63 10 23 24 3 1 2 63
Nr. cadre
didactice 6 14 15 2 2 1 40 6 15 15 2 1 1 40

Nr. săli de
clase 8 12 7 2 1 1 31 6 12 7 2 1 1 29

Nr. grupe 6 8 7 2 2 1 26 6 8 7 2 - 1 20

Grădiniţele nr. 2  şi 3 mai dispun şi de câte 4 dormitoare fiecare, având şi program prelungit de lucru.
Grădiniţa nr. 3 are şi program săptămânal pentru copii.

Învăţământul la clasele I-VIII
În oraşul Pucioasa există 5 şcoli generale, cu un total de 44 săli de clasă.

Anul şcolar 2005 - 2006 Anul şcolar 2006 - 2007
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Şcoala nr. 1 2 3 4 5 6 Total 1 3 4 5 6 Total
Număr elevi 519 102 176 544 121 6 1468 621 158 555 111 3 1448
Total personal
salariat 41 12 15 47 13 2 130 45 19 51 16 2 133

Număr cadre
didactice 30 11 12 34 10 1 98 33 16 38 15 1 103

Număr săli de
clasă 18 6 8 11 5 1 49 18 7 12 5 2 44

Număr cabinete 2 1 - - - - 3 2 2 - 1 - 5
Număr
laboratoare 2 1 1 2 1 - 7 2 1 2 1 - 6

Număr săli de
sport 1 - - 1 - - 2 1 - 1 - - 2

Număr terenuri
de sport 3 1 - 1 - - 5 3 1 1 - - 5

Număr cabinete
medicale - - - - - - 0 - - - - - -

Număr ateliere
şcoală 1 - - - - - 1 1 - - - - 1

Rezultate
deosebite
obţinute

la
olimpiade
şcolare
(total)

Faza
judeţeană 57 - 1 50 - - 108 44 2 56 1 - 103

Faza
naţională 1 - - 3 - - 4 8 - 5 - - 13

Pentru anul şcolar 2006 – 2007, efectivele Scolii generale Nr. 2 (elevii şi profesorii titulari) au fost
preluate de Şcoala Generală Nr. 1 „Mihai Viteazul”, şcoala fiind restructurată.

Învăţământul la clasele IX-XII

În Pucioasa funcţionează la acest nivel de învăţământ două unităţi şcolare: Colegiul Naţional “Nicolae
Titulescu” Pucioasa şi Grupul Şcolar Industrial Pucioasa.
Aceste unităţi dispun de un număr total de 15 de săli de clasă, 8 cabinete şi 6 laboratoare.
Numărul total de elevi din care urmează cursurile acestor unităţi şcolare a fost de 1421 pentru anul şcolar
2006-2007.

Anul şcolar 2005-2006 Anul şcolar 2006-2007

Liceu Grup
Şcolar Total Liceu Grup

Şcolar Total

Număr elevi 790 766 1556 794 627 1421
Total personal salariat 70 67 137 74 71 145
Număr cadre didactice 53 51 104 57 56 113
Număr săli de clasă 14 3 17 12 3 15



Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276; E-mail: info@primpuc.ro;

Web: www.primpuc.ro

52

Raport privind activitatea adm inistratiei publice locale
a orasului Pucioasa in anul 2007

PRIM ARIA PUCIOASA
M artie 2008

Număr cabinete 1 6 7 2 6 8
Număr laboratoare 3 3 6 3 3 6
Număr săli de sport 1 1 2 1 1 2
Număr terenuri de sport 1 1 2 1 1 2
Număr cabinete medicale 2 - 2 1 - 1
Număr ateliere şcoală - 4 4 - 5 5

Rezultate
deosebite
obţinute la
olimpiadele

şcolare (total)

Faza
judeţeană 60 10 70 30 16 46

Faza
naţională 7 2 9 3 10 13

Lucrările de amenajare, reparaţii, reabilitări, efectuate asupra clădirilor de interes educativ şi prestate prin
intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, în cursul anului 2007 ,se regasesc in
sectiunea dedicata activitaţii acestuia.

Activităţile extraşcolare

Activităţile extraşcolare se derulează în cadru organizat la Clubul Copiilor “Nicolae Mateescu” Pucioasa şi
în cazuri sporadice la unităţile de învăţământ.
În cursul anului 2007, Clubul Copiilor “Nicolae Mateescu” a participat la concursuri şi a fost premiată
după cum urmează:

- Concursuri internaţionale:1 participare – 3 locuri I
- Concursuri naţionale:22 de participări - 42 locuri I, 46 locuri II, 41 locuri III şi 3 menţiuni;
- Concursuri interjudeţene: 7  participări - 11 locuri I, 7 locuri II, 6 locuri III şi 8 menţiuni;
- Concursuri judeţene: 5  participări - 6 locuri I, 5 locuri II, 1 loc III .

Protecţia Socială

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (fostul Cămin de bătrâni) din str. Radu Cosmin nr. 22 a oferit
servicii specializate pentru un număr mediu lunar de 82 persoane internate, având o capacitate de 78
locuri. Aceasta se va reduce treptat la 50 locuri, în scopul îndeplinirii cerinţelor legate de aderarea la
Uniunea Europeană.

2006 2007
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Număr locuri 105 82
Număr mediu internaţi 92 74
Număr angajaţi 61 53

La data de 30.06.2007 populaţia oraşului Pucioasa era de 15451 locuitori, din care 7414 bărbaţi şi
8037 femei. Astfel, procentul din populaţie reprezentat de populaţia feminină era de 52%, iar cel
reprezentat de populaţia masculină era de 48%.

Conform Recensământului populaţiei din martie 2002, structura etnică a oraşului Pucioasa este
următoarea : 15263 locuitori, din care 15123 români, 119 rromi, 11 maghiari, 2 germani, 2 greci, 1 sârb,
1 italian, 1 turc , 3 altă etnie.

Judeţul
Dâmboviţa

Oraşul
Pucioasa

Număr de locuitori la 01.01.2006 536242 15601
Număr de locuitori la 01.01.2007 534171 15490
Număr de locuitori la 1.07.2007 533330 15451
Număr nascuţi vii 4985 140
Decedaţi 6494 164
Spor natural -1509 -24
Număr stabiliri de domiciliu în localitate 8123 242
Număr plecări din localitate 8424 251
Spor migratoriu -301 -9
Imigrări 31 1
Emigrări 116 3
Soldul mişcării externe -85 -2

În anul 2006, structura populaţiei salariate, pe domenii de activitate, din oraşul Pucioasa a
fost următoarea :

Nr. mediu de
salariaţi

Agricultură 3
Industrie (extractivă şi prelucrătoare) 1262
Producţia şi distribuirea de energie electrică, termică, gaze şi
apă

201

Construcţii 323
Comerţ 476
Transporturi, poştă, telecomunicaţii 158
Activităţi financiar-bancare şi asigurări 42
Învăţământ 310
Sănătate şi asistenţă sociale 488
Administraţie publică 110
Total 3373
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Numărul şomerilor înregistraţi la nivelul oraşului Pucioasa, la data de 31.12.2007, era de 332 persoane, dintre
care 175 erau de sex feminin. Aceştia erau repartizaţi astfel :

Şomeri 2007-Total Femei Bărbaţi

Şomeri îndemnizaţi 131 78 53

- îndemnizatie de şomaj (cuantum 75%) 106 64 42

- îndemnizatie de şomaj (cuantum 50%) 25 14 11

Şomeri neîndemnizaţi 201 97 104

Total şomeri 332 175 157

Categorie socio-profesională 2007-Total Femei Bărbaţi

Muncitori 281 148 133

Studii medii 32 17 15

Studii superioare 19 10 9

Categorie de vârstă 2007-Total Femei Bărbaţi

18-30 ani 95 51 44

30-40 ani 97 52 45

40-50 ani 84 43 41

Peste 50 ani 56 29 27

Total 332 175 157
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2006 2007

Număr şomeri – total Pucioasa, din care: 415 332

-şomeri îndemnizaţi 244 131

-şomeri neîndemnizaţi 171 201

Rata şomajului

Pucioasa* 4,1% 3,2%

Dâmboviţa 6,1% 5,4%

România 5,2% 4,1%

Număr de angajaţi din rândul şomerilor din
Pucioasa

491 765

Sănătatea

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, care deserveşte întreaga zonă de nord a judeţului, este un aşezământ bine
întreţinut, care însă nu beneficiază de fondurile necesare asigurării unei asistenţe medicale la
standardele oferite de marile spitale.

În afară de clădirea principală a spitalului de pe str. Republicii nr.125, acesta mai dispune de o secţie de
Psihiatrie în str. Patrana nr. 1 şi de o secţie de recuperare, în str. Radu Cosmin nr. 13.

Tot în clădirea principală funcţionează şi Ambulatoriul de specialitate (Policlinica).

Serviciile de sănătate oferite populaţiei în cadrul spitalului sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 2006 2007
Număr secţii şi compartimente 12 12
Număr paturi 350 310
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Rata de utilizare al paturilor 79,7 % 75,5%

Total număr salariaţi (media) 377 374
Număr medici 30 27,5
Număr asistenţi medicali 169 168
Număr alţi salariaţi 178 178,5
Număr internări 10621 9163
Număr zile spitalizare 100631 85.463
Număr consultaţii în Ambulatoriul de Specialitate 47994 45.993
Număr tratamente în Ambulatoriul de Specialitate 5742 6037

ECONOMIA

a) Industria, agricultura, serviciile şi comerţul
În oraşul Pucioasa nu există o zonă industrială compactă, agenţii economici fiind răspândiţi în  aproape
toate cartierele oraşului.

Cele mai importante ramuri economice reprezentate de agenţii economici din oraşul Pucioasa sunt:
 Industria textilă
 Industria chimică
 Industria lemnului şi a mobilei
 Construcţii
 Prestări-servicii

Alte produse ale agenţilor economici din oraş: materiale tipografice, fenestraţii, mobilier de grădină,
produse din hârtie, ambalaje blister, ornamente de pom.
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Pe ansamblu, în ultimii ani s-a constatat un regres al activităţii economice, ceea ce a condus la pierderea
de locuri de muncă şi creşterea şomajului, fapt care a contribuit la un exod al forţei de muncă spre
statele Uniunii Europene.

Agenţii economici din oraşul Pucioasa, activi în anul 2007:
 SA (societăţi pe acţiuni): 30
 SRL (societăţi cu răspundere limitată):550
 ONG-uri (organizaţii neguvernamentale), Fundaţii : 6
 AF (asociaţii familiale): 70
 PFA (persoane fizice autorizate): 194

În cursul lunii septembrie 2007, a fost inaugurat în Pucioasa magazinul Minimax Discount, aflat lângă
Complexul Balnear Ceres, obiectiv menit a oferi comunităţii posibilitatea unui comerţ civilizat.

Agricultura este reprezentată în primul rând de plantaţiile de pomi fructiferi: pruni şi meri, în cea mai mare
parte, dar şi peri, cireşi, nuci , vişini, caişi şi zarzări, piersici, duzi şi alte specii.
Creşterea animalelor ocupă un loc important în agricultura oraşului, în special în ceea ce priveşte
bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele. Nu este neglijată nici creşterea păsărilor şi a albinelor.
Principalele produse vegetale obţinute în gospodăriile populaţiei sunt: porumb pentru boabe, cartofi,
legume, tomate, varză, ardei, plante de nutreţ.
Populaţia are în proprietate o parte din mijloacele de producţie necesare: tractoare, remorci, pluguri,
căruţe, semănători, autovehicule şi alte utilaje şi instalaţii agricole, dar predomina încă munca manuală.

Intrarea în Uniunea Europeană aduce însă începând cu anul 2007 noi valenţe în ce priveşte agricultura,
toţi producători şi fermierii trebuind să se alinieze normelor europene în domeniu, ceea ce sperăm să nu
conducă la dispariţia de pe piaţă a acestora. Agricultura va necesita în perioada imediat următoare
investiţii masive, în special prin iniţiative private, dar şi accesarea fondurilor europene pentru agricultură
de către micii producători.

b) Transporturile
În ceea ce priveşte transportul interurban în comun, la vechile autobuze ale Nord Trans SA Pucioasa sau
ale Societăţii Comerciale Transport Public SA Târgovişte se adaugă microbuzele firmelor private.
Acestea asigură transportul populaţiei atât către localităţile din judeţul Dâmboviţa, cât şi către Bucureşti,
iar numărul de curse şi capacitatea de transport au crescut şi în anul 2007.
Oraşul dispune de o autogară, iar toate mijloacele de transport în comun care traversează oraşul sunt
obligate să aibă o staţie de oprire la autogară.
În zona Gării Pucioasa se află o staţie de taxi.
Alimentarea cu combustibil auto lichid a mijloacelor auto de transport se face în continuare prin cele două
staţii situate la intrările dinspre sud, respectiv nord. Există si staţie de alimentare cu GPL.
Oraşul este deservit de o gară şi o haltă.Trenurile au regim de rezervare a locurilor şi fac legatura cu
toate zonele ţării.

c) Poşta şi telecomunicaţiile
Serviciile poştale
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Compania Naţională „Poşta Română” îşi desfăşoară activitatea într-un singur oficiu poştal, în centrul
oraşului.

Telefonia fixă:
Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de SC Romtelecom SA., precum şi de operatorul Zapp

Centrala telefonică are 3000 linii, tot oraşul Pucioasa, cu excepţia cartierului Malurile, fiind conectată la
reţeaua SC Romtelecom SA.

Urmare unei politici de dezvoltare greu de înţeles a Romtelecom, se foloseşte în continuare aceeaşi
centrală analogică, deşi cablurile de fibră optică brăzdează oraşul către comunele învecinate, iar
cetăţenii, instituţiile şi firmele se adresează insistent Primăriei în acest scop, însă toate demersurile
noastre, repetate în fiecare an, nu au avut succes nici de această dată.

Telefonia mobilă:
Din anul 2006, în Pucioasa se pot recepţiona semnalele din reţeaua Zapp, alături de toate celelalte reţele
de telefonie mobilă din ţară: Vodafone, Orange, Cosmote.

Alte servicii (Internet):
În schimb, furnizarea serviciilor de Internet cunoaşte o dezvoltare, la serviciile oferite de Romtelecom SA
adăugându-se cele ale UPC (prin fibră optică sau radio) şi ale altor mici investitori, care au intrat pe
această piaţă din anul 2006.

Ca o concluzie la cele prezentate, putem remarca o situaţie generală de reconversie a economiei, prin
dispariţia de pe piaţă a unor firme importante în economia oraşului din anii precedenţi, o reorientare a
economiei către sectoarele industriale profitabile şi către furnizarea de servicii, trend care este posibil să
se accentueze în următorii ani, o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

TURISMUL

Trebuie remarcat faptul că în momentul de faţă oraşul Pucioasa reprezintă singura ofertă de turism
balnear din judeţ, fiind de altfel singura staţiune turistică de interes naţional atestată oficial din judeţul
Dâmboviţa.

În bazele de tratament balnear de pe teritoriul oraşului pot fi tratate următoarele afecţiuni: boli ale
aparatului locomotor (de natură reumatică cronic degenerativă, reumatism cronic inflamator), afecţiuni ale
sistemului nervos periferic (nevrite, polinefrite, lombosciatică), stări post-operatorii, afecţiuni ale
aparatului respirator (bronşite cronice, afecţiuni ORL), eczeme, dermatite, psoriazis etc.
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Structurile specifice pentru servicii balneare (cazare şi tratament) sunt reprezentate de două mari
societăţi:

 S.C. T.B.R.C.M. S.A., filiala Pucioasa, care dispune de Complexul de odihnă şi tratament balnear
Ceres.

ANUL
Numar turisti Numar

innoptari

Coeficient de
utilizare a capacitatii

(%0Total, din care: straini

2003 4951 149 71750 91
2004 4897 77 71174 91
2005 5252 60 73960 95
2006 5158 63 73817 98
2007 5847 101 78566 102

Hotelul CERES Pucioasa are un mar de 116 camere, din care 110 camere de 2* si 6 camere de 3*.

Capacitatea de tratament: 300 persoane.

Complexul dispune de restaurant, bar si mai multe Sali de conferinte si seminarii.

Ofera si un sistem de rezervare a camerelor pe Internet la adresa de e-mail: relatii@hotel-ceres-
pucioasa.ro

Alte informatii sunt disponibile pe site-ul http://www.hotel-ceres-pucioasa.ro

 SC Turism SA, care dispune de Complexul de odihnă şi tratament balnear Turist.

ANUL
Număr turişti Coeficient de utilizare a

capacităţii
(%)

Total din care străini
Număr Înnoptări Total Înnoptări

2003 2864 25626 26 138 56
2004 3599 27093 28 84 60
2005 3773 31381 36 93 68
2006 3345 32683 18 84 72
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2007 2821 31274 5 15 69

Capacitate de cazare şi alimentaţie publică
1.Total capacitate de cazare (număr locuri), din care:                                      124

- Hotel Turist – categ. 2 stele, Str. C.Olănescu, nr.1                             102
- Vila nr.11 – categ 1 stea, Str. C.Olănescu, nr.10 bis                            22

2. Capacităţi spaţii de alimentaţie publică(nr. locuri) din care                           428
- Restaurant „Turist”- categ. 2 stele,  Str. C.Olănescu, nr.1                    88
- Restaurant – „Pensiune” – categ 2 stele, Str. Republicii, nr.110         340

3. Capacitate bază de tratament (nr. locuri) :                                                    220 (880 proceduri/zi)
Serviciile de cazare, masă şi tratament se asigură în incinta aceleiaşi clădiri.

Lucrări de investiţii în ultimii 4 ani :
În ultimii 4 ani s-au realizat lucrări de investiţii de natura renovărilor la Hotel „Turist” şi Baza de tratament,
constând in următoarele lucrări :

- reparare faţadă hotel
- amenajare parcare
- învelitoare acoperiş cu tablă Lindab
- amenajare parcare intrare hotel
- amenajare spaţii cazare
- inlocuire fenestraţii hotel şi baza tratament
- modernizare instalaţie incălzire
- canalizare bloc alimentar
- amenajare bazin rezervă apa sulfuroasă
- piscină
- saună
- amenajare cabine căzi
- lucrări de reabilitare a conductei de transport a apei minerale sulfuroase

Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul http://www.spas.ro/pucioasa

Alte unităţi cu activitate în domeniul hotelier:
 Casa Sanatorială a Pensionarilor  H. CARP Pucioasa - deţine 108 locuri de cazare în 54 de camere

de 2 stele. Nu dispune de restaurant propriu.

ANUL
Număr turişti Număr

înnoptări

Coeficient de utilizare
a capacităţii

(%)Total, din care: străini

2003 3870 25 19948 51,3
2004 4079 22 21025 54
2005 3560 42 18349 47,2
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2006 3620 50 19240 51
2007 3557 11 23705 23

Societatea are în vedere promovarea unei investiţii noi privind realizarea unei baze de tratament şi a unei
cantine – restaurant (capacitate de 60 de locuri) proprii, modern utilate.
De asemenea, clădirea este reabilitată termic la exterior, urmând a se executa lucrări de zugrăveli –
vopsitorii la faţadă şi balcoane.
Casa sanatorială oferă în momentul de faţă ca facilităţi:

 legătură permanentă la internet în 7 camere, urmând a se extinde la toată locaţia
 club propriu pentru petrecerea timpului liber
 bibliotecă proprie de 3500 de volume
 spaţiu de parcare propriu şi pază permanentă pentru asigurarea securităţii bunurilor turiştilor

 S.C. COMSIM IMPEX S.R.L. - oferă cazare la „Complexul Hotelier Verona” pentru 30 persoane, în 9
căsuţe la 3 stele şi 6 camere la 2 stele, fiecare cu câte 2 locuri.

Dispune de un restaurant cu o capacitate de circa 200 locuri, în 2 săli (140+60 locuri), la care se adaugă
2 săli de circa 20 locuri pentru seminarii, cursuri etc., precum şi 2 terase în aer liber, cu o capacitate de
30, respectiv 50 locuri.

Dinamica turiştilor:
- 2004: 350
- 2005: 960
- 2006: 1028.
- 2007: 1300

 SC ANEFI PRESCOM SRL
Firma desfăşoară activităţi de alimentaţie publică şi cazare prin intermediul  Pensiunii Vienna – categorie
3 stele - dispune de 7 camere cu 2 locuri fiecare.
Dispune de restaurant propriu –Vienna - încadrat la categoria 2 stele . Restaurantul dispune de 77
locuri, iar pe timpul verii este amenajată şi terasa.

În cursul anului 2007, pensiunea a asigurat cazarea a 350 turişti cu aproximativ 850 înnoptări,
clienţii noştri au fost turişti români şi străini, dar şi delegaţi români şi străini aflaţi în interes de serviciu,
care defăşoară activităţi economice în zonă.
Personalul localului este calificat oferind clienţilor servicii de calitate.

 PENSIUNEA PARC – pensiune clasificată la 3 stele:
- Capacitate de cazare 8 camere a două locuri şi 2 camere a trei locuri – total 22 locuri
- Terasă 64 locuri
- Restaurant 40 locuri
- Salon nefumători 20 locuri

Afluxul de turişti a fost redus, deoarece nu a existat o publicitate organizată.
În cursul anului 2007 au fost cazaţi pe diverse perioade un număr de 526 de turişti.
Camerele sunt dotate cu TV- cablu, legătură la internet.Fiecare cameră dispune de grup sanitar propriu.
Personalul este calificat şi poate oferi servicii de cea mai bună calitate.
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Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul www.pensiunea-parc.ro

Agroturismul nu a cunoscut dezvoltarea la care ne-am fi aşteptat, iniţiativele locale privind investiţiile în
acest sens fiind aproape inexistente.

Se remarcă o creştere a numărului de turişti în ultimii trei ani, ceea ce înseamnă că oraşul nostru a
revenit în atenţia populaţiei din ţară în ceea ce priveşte potenţialul turistic.

Serviciile orăşeneşti complementare turismului sunt destul de puţine. Locurile clasice de agrement sunt
ca şi inexistente. Cu excepţia unităţilor de tip restaurant, bar ori pub, unele dintre acestea cu terase în
aer liber, nu s-au realizat nici un fel de investiţii particulare în obiective destinate turiştilor, acest lucru
datorându-se şi considerentelor de menţinere a liniştii. Vechiul ştrand este în paragină şi nu se găsesc
fonduri pentru reabilitarea acestuia, terenul fiind revendicat potrivit Legii nr. 10/2001.

Incepând cu jumătatea anului 2007 în Pucioasa fiintează Centrul de informare turistică deservită de o
persoană cu pregătire de specialitate. Centrul este sub tutela  Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi este
finanţat din bugetul judeţului Dâmboviţa .
Prin înfiinţarea centrului de informare turistică în oraşul Pucioasa, se urmăreşte crearea legăturilor cu
parteneri interni şi externi din domeniul turismului, parteneriate menite a facilita promovarea imaginii
staţiunii turistice de interes naţional Pucioasa.

În privinţa spaţiilor verzi, care au un rol important în creşterea potenţialului turistic al staţiunii, se constată
faţă de normativele actuale un deficit. Acest deficit s-a accentuat odată cu intrarea României în Uniunea
Europeană, motiv pentru care considerăm că trebuie luate măsuri pentru remedierea acestor deficienţe.
Ca obiectiv principal, se va urmări creşterea spatiilor verzi   până în anul 2013 la 26 mp / cap de locuitor.
De asemenea, va trebui acţionat şi pentru creşterea calitativă a zonei verzi, cu accent pe plantaţiile
dendro-floricole, cu sprijinul compartimentului de specialitate înfiinţat în cadrul Serviciului Public de
Prestări Servicii pentru Comunitate.

Întrucât în zonă s-au semnalat existenţa izvoarelor pentru cura internă, se vor întocmi studii de
specialitate pentru valorificarea apei acestora în tandem cu apa minerală sulfuroasă folosită în prezent
pentru cura externă. Acest lucru nu poate fi realizat de autorităţile locale datorită regimului juridic al
izvoarelor subterane, care se află în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Odată cu reconstrucţia ecologică a zonei de pe malul drept a râului Dâmboviţa, se vor putea face studii
care să aibă în vedere amplasarea unor obiective, cum ar fi un complex turistic şi de agrement.
Pentru revitalizarea turismului zonal, se simte acut nevoia unor investiţii, inclusiv în parteneriat public –
privat, în industria de agrement, lucru care va conduce la extinderea gamei de servicii turistice oferite şi
implicit la atragerea unui număr mult mai însemnat de turişti.

OBIECTIVE PRIORITARE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE A
ORAŞULUI PUCIOASA PENTRU PERIOADA 2007 – 2013
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Elaborarea în cursul anului 2006 a „Planului Local de Dezvoltare Economico - Socială a Oraşului
Pucioasa 2007-2013” a necesitat în continuare o dezbatere pe larg a problematicilor expuse datorită
necesităţii efectuării prioritizării obiectivelor de investiţii, pentru a oferi posibilitatea ca acestea să fie
incluse în Planul Operaţional Regional pentru această perioadă. Astfel, cu concursul tuturor organismelor
implicate, pentru perioada 2007 – 2013, s-au stabilit ca prioritare următoarele obiective:

 Realizarea unei şosele de centură ocolitoare a oraşului Pucioasa
 Reabilitarea străzilor urbane, inclusiv în cartierele componente
 Realizarea reabilitării termice a blocurilor, împreună cu Asociaţiile de proprietari
 Realizarea mansardării blocurilor împreună cu Asociaţiile de proprietari şi posibilii investitori
 Amenajarea şi modernizarea drumului Pucioasa – Vulcana Băi, în două variante: ruta Pucioasa –

Vulcana Băi şi ruta Pucioasa – Moţăieni – Vulcana Băi
 Reabilitarea zonelor de agrement Zărăfoaia şi Debarcader
 Reabilitarea stadionului „Dumitru Popescu” Pucioasa şi construirea în zonă a unei săli de sport tip

A  cu 150 de locuri.
 Extinderea reţelei de canalizare a oraşului Pucioasa şi realizarea unui canal colector pe luncă, cu

prinderea în reţeaua de canalizare a cartierelor aparţinătoare
 Construirea unei noi Staţii de epurare a apelor uzate.
 Alimentare cu apă a cartierului Bela
 Alimentarea cu apă a oraşului din sursa alternativă Gâlma -Răteiu ( 7 Izvoare)
 Construirea a 3 noi blocuri de locuinţe A.N.L. pentru închiriere (24 de apartamente)- pentru tineri
 Reabilitarea parcurilor din oraş şi extinderea zonelor verzi
 Extinderea zonei de interes civic şi turistic pe malul drept al Ialomiţei prin promovarea şi

susţinerea de proiecte integrate turistice şi de infrastructură
 Construirea unui Complex Integrat de Afaceri în Pucioasa pe locaţia fostului cinematograf ,,Dacia”
 Extinderea şi modernizarea spaţiilor de invăţământ din oraş
 Modernizarea şi dotarea Serviciului de Poliţie Comunitară

Pentru punerea în practică a acestor obiective, s-au contactat deja firme de consultanţă tehnică care
deţin capacitatea necesară pentru elaborarea acestor proiecte.
Aceste obiective se vor putea concretiza însă numai cu concursul întregii comunităţi, prin dezvoltarea
parteneriatelor public - privat şi sprijinirea efectivă a iniţiativelor private, întrucât oraşul Pucioasa nu
dispune de un buget de investiţii capabil să asigure pe timp scurt fezabilitatea acestor proiecte. În acest
scop se vor apela şi fondurile nerambursabile care sunt la dispoziţia României pe perioada 2007 – 2013.

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE  2008

Nr.
Ctr.

Obiectul contractului Cod CPV Valoare estimata fara
TVA

1 euro = 3,6388 lei, curs

Valoarea estimată cu
TVA

1 euro = 3,6388 lei, curs

Procedura
aplicată
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BNR la data de
15.02.3008

BNR la data de
15.02.3008

LEI EURO LEI EURO

1. Certificare ISO 74141510-
7

10.084 2.771 12.000 3.299 Achizitie directa

2. Tehnica de calcul
(calculatoare, imprimanta,
copiator)

37.815 10.392 45.000 12.367 Cerere de oferte

3. Dotari aparare civila – sistem
de alarmare

25.210 6.928 30.000 8.244 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

4. Modernizare strazi (trotuare)
– Bulev. Trandafirilor

45233142-
6

252.101 69.281 300.000 82.445 Cerere de oferte

5. Modernizare strazi covor
asfaltic, din care:
-lucrari (strazile vor fi
nominalizate ulterior prin
H.C.L.)
-proiect

45233142-
6 636.135

25.210
174.820
6.928

787.000
757.000
30.000

216.280 Cerere de oferte

6. Constructie GARAJ SI
ARHIVA, din care:
- lucrari
- dotari

45000000-
7

126.050

117.647
8.403

34.640

32.332
2.309

150.000
140.000
10.000

41.222 Cerere de oferte

Achizitie directa

7. Traversare parau Bizdidel cu
conducta de canalizare

45231113-
0

42017 11.547 50.000 13.741 Cerere de oferte

8. Studiu de fezabilitate
extindere Gradinita nr.1

8403 2.309 10.000 2.748 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

9. Studiu de fezabilitate Colegiul
National ,,Nicolae Titulescu”

16.807 4.619 20.000 5.496 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

10. Studiu de fezabilitate sistem
canalizare Spital Psihiatrie

8403 8403 10.000 2.748 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

11. Studiu de fezabilitate etajare
Piata Centrala CARTAXO

21.008 5.773 25.000 6.870 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

12. Studiu de fezabilitate Strand
Motel ZARAFOAIA

8403 8403 10.000 2.748 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

13. Studiu de fezabilitate
modernizare strazi urbane

42.017 11.547 50.000 13.741 Cerere de oferte

14. Elaborare PUZ Zona Centrala 84.034 23.094 100.000 27.482 Cerere de oferte
15. Achizitie Bloc OMNIA 42.017 11.547 50.000 13.741 Cerere de oferte
16. Mansardare Sediu Primarie,

din care:
- constructii
- dotari

621.849
588235
33.613

170.893
161.656
9.237

740.000
700.000
40.000

203.364
Cerere de oferte
Cerere de oferte

17. Reparatii capitale
GRADINITA NR.2
PUCIOASA, din care:
-lucrari

176.471
134.454
42.017

48.497
36.950
11.547

210.000
160.000
50.000

57.711
Cerere de oferte
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-dotari
18. Amenajare zona de agrement

si sportiva PARCUL
INDEPENDENTEI

84.034 23.094 100.000 27.482 Cerere de oferte

19. Modernizare sere 126.051 34.641 150.000 41.222 Cerere de oferte
20. Consolidare teren 103

garsoniere, amenajare
drumuri acces si trotuare,
consolidare teren bocuri ANL

1.010.084 277.587 1.202.000 330.329 Cerere de oferte

21. Reabilitare termica blocuri de
locuinte

67.227 18.475 80.000 21.985 Cerere de oferte

22. Constructie adapost caini 25.210 6.928 30.000 8.244 Cerere de
oferte/Achizitie
directa

23. Ceas GARA CFR 2.521 693 3.000 824 Achizitie directa
24. Dotari statie apa –

SPECTOFOMETRU
8.403 2.309 10.000 2.748 Cerere de oferte

25. Reparatii capitale Biblioteca
Oraseneasca, din care:
-elaborare proiect + expertiza
RK
-reparatii capitale

84.034
8.403

75.631

23.094
2.309
20.785

100.000
10.000
90.000

27.482
2.748

24.734

Cerere de oferte
Cerere de oferte
Cerere de oferte

26. Dotari atelier prestari servicii 31.092 8.545 37.000 10.168 Cerere de oferte
27. Dotari PIATA CARTAXO

(vitrine frigorifice)
16.807 4.619 20.000 5.496 Achizitie

directa/ Cerere
de oferte

28 Canalizare str. Republicii
(dela PARC pana la CERES),
din care:
- lucrari
-servicii – PROIECT

420.168

394.958
25.210

115.469

108541
6.928

500.000

470.000
30.000

137.408

129.163
8.245

Cerere de oferte
Cerere de oferte

29. Canalizare str. Nuferilor -
str.Izvoare, din care:
- lucrari
-servicii - PROIECT

168.067

159.664
8.403

46.187

43.878
2.309

200.000

190.000
10.000

54.963

52.215
2.748

Cerere de oferte
Achizitie
directa/Cerere
de oferte

30. Statie epurare PUCIOASA,
din care:
- constructii (lucrari)
-racord electric (servicii)

757.143
673.109
84.034

208.075
184.981
23.094

901.000
801.000
100.000

247.609
220.128
27.481

Cerere de oferte
Cerere de oferte

31. Reabilitare statie de tratare si
bazin MUSA

168.067 46.187 200.000 54.963 Cerere de oferte

32. Plan cadastral si intabulare
domeniu public(servicii)

84.034 23.094 100.000 27.481 Cerere de oferte

33. Reparatii capitale bloc 103
garsoniere(lucrari)

84.034 23.094 100.000 27.481 Cerere de oferte

34. Demolare POD TRAINICA 42.017 11.547 50.000 13.741 Cerere de oferte
35. Elaborare PT amenajare

traseu DC8 Glodeni Vale
(servicii)

18487 5.081 22.000 6.046 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

36. Reparatii capitale SPITAL
PSIHIATRIE (lucrari)

2520 693 3.000 824 Achizitie
directa/Cerere
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de oferte
37. Racord electric Gradinita nr.3 4.202 1.155 5.000 1.374 Achizitie

directa/Cerere
de oferte

38. Reparatii capitale Gradinita
nr.3

16.807 4.619 20.000 5.496 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

39. Lift bloc alimentar Gradinita
nr.2

4.202 1.155 5.000 1.374 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

40. Reparatii capitale Gradinita
nr.1 (reparatii acoperis)

25.210 6.928 30.000 8.244 Cerere de oferte

41. PROIECT Amenajare si
extindere PARC
INDEPENDENTEI

126.050 34.641 150.000 41.222 Cerere de oferte

42. PROIECT Politie Comunitara
moderna

23.529 6.466 28.000 7.695 Achizitie
directa/Cerere
de oferte

43. PROIECT Centrul de Afaceri
– contributie locala

134.454 36.950 160.000 43.970 Cerere de oferte

44. Concurs PROIECTE
DEZVOLTARE TURISTICA

84.034 23.094 100.000 27.481 Cerere de oferte

CONCLUZII
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Prezentul Raport este o sinteză a activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2007 de către aparatul
administraţiei publice locale Pucioasa, pentru reflectarea îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus
împreună cu cetăţenii în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor complexe ale comunităţii.

Având în vedere multitudinea de atribuţii care revin prin lege Consiliului local şi primarului, deci implicit
aparatului propriu de specialitate, se poate trage concluzia că prin eforturile conjugate ale tuturor acestor
factori şi printr-un management de calitate, s-a realizat îndeplinirea acestora, în conformitate cu
prevederile legale.
Salariile mici din sistemul bugetar au condus şi pot conduce pe viitor la reorientarea unor salariaţi către
alte organizaţii, care oferă un sistem de remunerare a muncii mult mai atractiv, corelat cu efortul depus.
Fondurile Structurale pe care România le are la dispoziţie acum, după intrarea în Uniunea Europeană, ne
permit să identificăm  surse alternative de finanţare. Se vor  întocmi proiecte menite sa acceseze aceste
fonduri pentru rezolvarea problemelor de infrastructură cu care se confruntă oraşul.

Evident, sunt multe de făcut pentru a aduce oraşul acolo unde ne dorim dar, din lipsa fondurilor
necesare, trebuie să ne limităm la investiţiile prioritare.

În continuare, vom căuta prin toate mijloacele legale, să îmbunătăţim sistemul administrativ creat la
nivelul oraşului în vederea menţinerii prestigiului câştigat şi ridicarea acestuia la alte cote, pentru a ne
face mai bine cunoscuţi la toate nivelurile drept o comunitate cu valori culturale, istorice şi sociale bine
definite.
În speranţa că această activitate  s-a reflectat pozitiv în viaţa de zi cu zi, aducem mulţumirile noastre
pentru importanţa pe care aţi acordat-o problematicii zilnice, pentru puterea de a trece peste unele
inconveniente, precum şi pentru timpul acordat în cunoaşterea activităţii ce o desfăşurăm în vederea
bunăstării şi creării de noi orizonturi în dezvoltarea comunităţii noastre, de creştere a calităţii vieţii
cetăţenilor la standarde europene, într-un mediu prosper participativ şi sănătos.
Acest raport oferă celor interesaţi posibilitatea să formuleze concluzii şi să facă propuneri pentru
perfecţionarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. Aşteptăm reacţiile celor interesaţi prin
intermediul oricăror mijloace le stau la dispoziţie.

PRIMARUL ORAŞULUI PUCIOASA,

Mircea Simion


