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Cuvântul primarului oraşului Pucioasa, Mircea Simion 
 
 
 
Acest raport ar fi trebuit să evidenţieze numai modul în care organele abilitate s-au preocupat 
pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru anul 2005. 
 
Întrucât considerăm că, atât activitatea Consiliului local, cât şi cea a primarului şi a aparatului 
propriu de specialitate, nu pot fi separate de contextul general al vieţii economice şi sociale a 
oraşului nostru, am decis să completăm acest raport cu o prezentare a situaţiei actuale, punctând 
în special aspectele negative şi măsurile luate sau care se vor lua, evidenţiind programele şi 
activităţile în care am fost implicaţi, cu detalierea după caz a anumitor date. În măsura în care a 
fost posibil, s-a prezentat şi dinamica unor indicatori faţă de anul 2004. 
 
Datele prezentate oglindesc preocuparea noastră pentru aplicarea regulilor procedurale privind 
asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, astfel încât cetăţenii oraşului să fie 
informaţi în legătură cu utilizarea resurselor financiare publice, incluse în bugetul local. Astfel, 
cetăţenii vor fi atraşi la luarea deciziilor privind necesităţile şi priorităţile oraşului. Implicarea 
contribuabilului în actul de decizie va spori calitatea muncii în administraţia publică locală. Suntem 
adepţii transparenţei totale, ai receptivităţii la toate propunerile constructive şi contăm pe civismul 
locuitorilor Pucioasei.  
 
Activitatea noastră s-a centrat, în principal, spre îmbunătăţirea şi creşterea calitativă a 
managementului administraţiei publice locale în consens cu procesul de integrare în structurile 
europene şi euro-atlantice, deziderat care reprezintă o necesitate majoră de îmbunătăţire şi 
armonizare a mecanismelor prin care se stabilesc bugetele necesare, în paralel cu dezvoltarea 
accentuată a sectorului investiţional şi de planificare, crearea de oportunităţi în procesul de 
dezvoltare economică şi socială a oraşului, toate acestea având ca scop  satisfacerea doleanţelor  
cetăţenilor noştri, prin asigurarea unor servicii publice de calitate, în conformitate cu cerinţele 
Uniunii Europene, condiţie ,,sine qua non” de promovare a României în comunitatea europeană. 
În acest sens s-a acordat o atenţie deosebită punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul 
administraţiei, ca premisă esenţială a reformei, în paralel cu promovarea iniţiativelor şi aplicarea 
hotărârilor locale. Nu am scăpat şi nu vom scăpa din vedere solicitudinea, promptitudinea şi 
profesionalismul funcţionarului public în relaţia cu cetăţenii.  
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SECŢIUNEA I 

 
 

STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ORAŞULUI PUCIOASA 
 
 
 
A) REPERE ISTORICE 
 
Prima atestare documentară a localităţii noastre datează dintr-un document din  anul 1538, când 
se face referire la aşezarea Şerbăneştilor, denumirea de Pucioasa fiind menţionată pentru prima 
dată abia în anul 1759. 
 
Pucioasa, ca unitate teritorial-administrativă, a căpătat statutul de comună în anul 1910, devenind 
ulterior oraş, prin Decretul Regal nr. 9431 din 7 decembrie 1929, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 274/1929. 
 
În conformitate cu Legea nr. 2/1968, cu modificările şi completările ulterioare, oraşul Pucioasa are 
în componenţă următoarele „localităţi” (aceasta fiind denumirea folosită în lege): Pucioasa, Bela, 
Diaconeşti, Glodeni, Malurile, Miculeşti şi Pucioasa-Sat. 
 
Ca staţiune balneoclimaterică, Pucioasa este cunoscută încă din anul 1828, deşi acest statut i-a 
fost recunoscut printr-un act oficial cu peste un secol mai târziu când, prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 510 din 24 iunie 1999, s-a aprobat atestarea oraşului Pucioasa ca staţiune turistică 
de interes naţional. 
 
 
 
B) CAPITALUL NATURAL 
 

1) DATE GEOGRAFICE 
 

a) Aşezarea 
Localitatea este amplasată la 250 26’ 22’’ longitudine estică şi 450 05’ 07’’ latitudine nordică, în 
partea de nord a judeţului Dâmboviţa, la 81 km de limita sudică şi 42 km de cea nordică a 
acestuia. Se învecinează cu oraşul Fieni şi comunele: Moţăeni, Brăneşti, Vulcana Băi, Vulcana 
Pandele, Glodeni Deal şi Vîrfuri. 
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Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, Pucioasa este situat în Regiunea nr. 3 Sud – 
Muntenia, în care se mai găsesc localităţile din judeţele Prahova, Argeş, Teleorman, Giurgiu, 
Ialomiţa, Călăraşi şi restul judeţului Dâmboviţa. 
 
Oraşul Pucioasa este situat pe cursul mijlociu al râului Ialomiţa, în regiunea dealurilor 
subcarpatice,  subunitatea Subcarpaţilor cuprinşi între râul Prahova şi râul Dâmboviţa, la circa 400 
m deasupra nivelului mării, pe o distanţă de 8,750 km lungime (de-a lungul văii râului Ialomiţa) şi 
pe o lăţime de 7,375 km (între Pucioasa-Sat şi Malurile). 
 
Localitatea este amplasată la circa 100 km de trei mari oraşe ale ţării: Bucureşti (unde se afl[ cel 
mai apropiat aeroport), Braşov şi Piteşti. 

 
b) Relieful 

Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Pucioasa aparţine zonei dealurilor subcarpatice. Oraşul 
este situat pe trei terase, prima la nivelul râului Ialomiţa şi ultima la baza dealului Patrana, într-o 
zonă depresionară, fiind împrejmuită de o serie de dealuri, care îi asigură o protecţie naturală 
împotriva intemperiilor de ordin climatic. 
 
Oraşul este înconjurat de dealuri, cele mai înalte culmi din jur fiind Măgura Bela (664,7 m) şi 
Dealul Glodeni (615 m). 
 
 

2) RESURSELE PRIMARE ŞI SECUNDARE 
 

a) Resursele de apă 
Reţeaua hidrografică principală a zonei este reprezentată de râul Ialomiţa, pe care,  în anul 1975, 
a fost construit un baraj, care apără oraşul împotriva inundaţiilor care ar putea fi cauzate de acest 
curs de apă, dar care totodată serveşte şi la alimentarea cu apă a Pucioasei şi a câtorva localităţi 
din vecinătate. În curând acesta va fi reabilitat prin lucrări de decolmatare. 
 
Prin partea de sud a oraşului mai trece pârâul Bizdidel, un afluent al Ialomiţei. 
 
Reţeaua hidrografică secundară este formată dintr-o serie de văi cu caracter torenţial, 
nepermanente, alimentate de apele din precipitaţii. Unele dintre acestea, dintre care se 
evidenţiază Valea Neagră, provoacă inundaţii în perioadele cu precipitaţii abundente. S-a întocmit 
un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea acestei văi şi urmează să se caute soluţii de finanţare 
a următoarelor etape ale investiţiei. 
 

b) Resursele solului 
Suprafaţa oraşului Pucioasa este de 4009 ha, din care 605 ha intravilan şi 3404 ha extravilan. 
 
După destinaţie, aceasta se clasifică astfel: 

- teren agricol: 2151 ha (53,65%), din care 460 ha teren arabil, 228 ha vii şi livezi, 954 ha 
păşuni, 509 ha fâneţe 

- teren neagricol: 1858 ha (46,35%), din care: 249 ha construcţii, 1374 ha păduri, 111 ha ape, 
100 ha drumuri şi 24 ha terenuri neproductive. 

 
Pădurile, păşunile şi fâneţele ocupă o suprafaţă totală de 2837 ha şi reprezintă circa 71% din 
totalul suprafeţei administrativ-teritoriale a oraşului. 
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Islazurile ocupă o suprafaţă de circa 15,8 ha. 
 
Cea mai importantă resursă a solului este fondul forestier, în care predomină pădurile de foioase, 
specia predominantă fiind fagul. 
 
Există însă probleme privind limitele administrativ-teritoriale care despart oraşul Pucioasa de 
comunele Moţăeni şi Brăneşti, care nu sunt încă rezolvate. 
 
 
 
 
 

c) Resursele subsolului 
Cele mai importante sunt: 

 Apa minerală sulfuroasă 
Cea mai importantă resursă a subsolului o reprezintă izvoarele de sulf, aflate pe malul drept al 
râului Ialomiţa, de unde apele minerale sunt captate şi trimise prin pompare în staţiune. Apele sunt 
folosite la tratarea mai multor boli, descrise în secţiunea TURISM.  
 

 Gipsul 
Pe teritoriul oraşului, localizate pe malul drept al Ialomiţei, se află formaţiuni gipsifere, exploatate 
de fabrica de la Fieni, care utilizează gipsul la obţinerea cimentului. 
 

 Gazele de sondă 
Deşi au fost descoperite în zona Diaconeşti din secolul trecut, încă nu sunt exploatate. 

 
 Ape iodate 

Au fost descoperite în anul 2005, concentraţia acestora fiind de 9,8% după prima analiză. Debitul 
acestora este de 0,4 l/s. Acestea ar putea fi folosite în scop balnear. 

 
 
3) CLIMA 

Datorită aşezării, oraşul se află la adăpost de curenţii reci din nord (ceea ce se reflectă în iernile 
blânde de care avem parte), iar cantitatea de precipitaţii este mai mare decât în alte localităţi. 
 
Principalele caracteristici ale climei oraşului Pucioasa: 

• Temperatura medie anuală: + 8,5 0C 
• Temperatura minimă absolută a aerului: - 28 0C 
• Temperatura maximă absolută a aerului: + 40 0C 
• Media anuală a precipitaţiilor: 700-800 mm/mp 

 
 
 
C) CAPITALUL ANTROPIC 
 

1) DOTAREA EDILITARĂ 
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a) Reţeaua de drumuri şi căi ferate 
Oraşul Pucioasa are trei categorii de drumuri: 
• Drumul naţional DN 71, care asigură legătura între două sisteme de localităţi cu potenţial 

turistic: Valea Ialomiţei şi Valea Prahovei, respectiv Târgovişte – Sinaia. 
• Drumuri judeţene: 

 DJ 712: Târgovişte (DN 71) – Şotânga – Brăneşti – Pucioasa (DN 71) 
 DJ 712B: Pucioasa (DN 71) – Vulcana Băi – Vulcana Pandele – Lăculeţe 
 DJ 710: Pucioasa (DN 71) – Bezdead – limita jud. Prahova 
 DJ 710B: Pucioasa (Miculeşti – DJ 710) – Valea Lungă – Moreni – I.L. Caragiale (DN 

72) 
• Drumuri comunale: 

 DC 3: Pucioasa (Bela) – Fieni 
 DC 136A: Brăneşti - Pucioasa-Sat (DJ 712B) 
 DC 8: Zărăfoaia – Glodeni - Malurile 

 
La acestea se adaugă străzile de pe teritoriul oraşului, care completează trama stradală. 
 
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, 
aceasta este nefolosită de cetăţeni, care preferă să-şi lase maşinile în stradă în timpul efectuării 
cumpărăturilor în zonă. Acesta este un alt loc în care este necesară intervenţia organelor în drept. 
 
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. În plus, 
mai există şi o serie de poduri şi podeţe care trebuie modernizate în viitor. 
 
Costul asfaltării unui metru pătrat de drum, în funcţie de calitatea materialelor folosite, variază 
între 100-200 RON (1-2 milioane lei vechi), ceea ce înseamnă că pentru asfaltarea unui kilometru 
de drum cu lăţimea de 6 m este necesară o sumă cuprinsă între 600.000-1.200.000 RON (6-12 
miliarde lei vechi). 
 
Costul pietruirii unui metru pătrat de drum este de aproximativ 20 RON (200.000 lei vechi), ceea 
ce înseamnă că pentru pietruirea unui kilometru de drum cu lăţimea de 6 m este necesară o sumă 
de circa 120.000 RON (1,2 miliarde lei vechi). 
 
Costul reparaţiilor unui metru pătrat de drum asfaltat este de aproximativ 60 RON (600.000 lei 
vechi), ceea ce înseamnă că pentru repararea unui kilometru de drum asfaltat, cu lăţimea de 6 m,  
este necesară o sumă de aproximativ 360.000 RON (3,6 miliarde lei vechi). 
 
Costul reparaţiilor unui metru pătrat de drum pietruit este de aproximativ 10 RON (100.000 lei 
vechi), ceea ce înseamnă că pentru repararea unui kilometru de drum pietruit, cu lăţimea de 6 m,  
este necesară o sumă de aproximativ 60.000 RON (600 milioane lei vechi). 
 
Dacă se analizează bugetul local, prezentat în Secţiunea a II-a a acestui Raport, se poate observa 
cât de mici sunt posibilităţile noastre în acest moment.  
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După intrarea în Uniunea Europeană România va primi o serie de fonduri cu sprijinul cărora vom 
încerca modernizarea întregii trame stradale a oraşului. 
 
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. 
 
Pentru fluidizarea traficului, se va sprijini amenajarea intersecţiei str. Republicii – str. Fântânelor. 
 
După intrarea în Uniunea Europeană, 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. 
 
Primăria Pucioasa are în derulare de câţiva ani un amplu program de amenajare a trotuarelor, 
care va continua şi în viitor. 
 
Oraşul Pucioasa este străbătut de calea ferată Târgovişte – Pietroşiţa şi dispune de o staţie CF şi 
o haltă, în zona Filatură. Traficul feroviar este însă din ce în ce mai redus, urmare avântului luat în 
ultimii ani de transportul public rutier. 
 

b) Reţeaua de alimentare cu apă potabilă 
Alimentarea cu apă a populaţiei se face din 2 surse: Valea Caselor Fieni (10-12 l/s) şi lacul de 
acumulare Pucioasa (125 l/s). 
 
Cartierul Malurile este singurul care nu este încă racordat la reţea, costurile necesare pentru 
aceasta fiind extrem de mari. 
 
Lungimea sistemului de reţele de distribuţie a apei potabile este de 38,7 km. 
 
Reţelele de distribuţie datează din anii 1960 şi sunt uzate fizic şi moral, motiv pentru care Primăria 
are în vedere un proiect de reabilitare a reţelelor de apă, care prevede aducerea la capacitate şi 
echilibrarea reţelelor de distribuţie din oraş. 
 
Măsurile luate în ultimii doi ani de S.C. EGOT S.A., administratorul reţelelor, au condus la 
reducerea semnificativă a pierderilor şi au oferit populaţiei apă rece permanent. Mai greu de 
rezolvat este problema îngheţării apei în conducte pe timp friguros, în unele zone, aceasta 
necesitând investiţii foarte mari. 
 
O problemă deosebită o ridică reţelele de apă şi canalizare de interior, aferente blocurilor, care au 
intrat în proprietatea comună a proprietarilor de apartamente. Acestea au o vechime de 20-30 ani 
şi majoritatea necesită reparaţii capitale, având pierderi foarte mari, care sunt suportate de 
locuitori. La aceasta se adaugă subsolurile inundate, care degradează blocurile şi atrag ţânţarii pe 
timp de vară, provocând disconfortul locuitorilor. Situaţia este greu de remediat din cauza 
costurilor mari, iar autorităţile locale nu pot interveni în cazul blocurilor proprietate personală. Prin 
programul Phare RICOP, Primăria Pucioasa a reuşit să rezolve parţial această problemă, prin 
contorizarea blocurilor cu situaţia cea mai rea. 
 



 Raport privind starea economică şi socială a oraşului Pucioasa 
şi activitatea administraţiei publice locale în anul 2005 

PRIMĂRIA PUCIOASA 

Februarie 2006 

 

Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276, 0245-232277; E-mail: info@primpuc.ro; 

Web: www.pucioasa.home.ro 
 

7 

În afară de acestea, mai există surse şi reţele private de apă, aflate în proprietatea unor agenţi 
economici. 
 

c) Reţeaua de canalizare 
Un sistem centralizat de canalizare există numai în zona urbană a oraşului. Acesta se compune 
din canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială. 
 
Lungimea reţelei de canalizare este de 17,5 km. 
 
Canalizarea menajeră are probleme în zona Filatură, unde sunt necesare reparaţii, iar canalizarea 
pluvială este subdimensionată, iar în timpul ploilor abundente nu mai face faţă, iar străzile se 
inundă pentru o perioadă de timp, ca şi subsolurile unor blocuri, în special din zona Filatură. 
 
Modernizarea reţelei de canalizare necesită fonduri atât de mari, încât numai cu sprijinul 
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene se va putea realiza, ca şi reabilitarea reţelelor de 
alimentare cu apă. 
 
Staţia de epurare este într-o stare deosebit de degradată şi nu îşi mai îndeplineşte rolul pentru 
care a fost proiectată, motiv pentru care autorităţile locale au în vedere găsirea urgentă de soluţii 
financiare pentru reabilitarea acesteia şi au demarat deja întocmirea studiului de fezabilitate. 
 
Reţelele de canalizare, ca şi reţelele de distribuţie, sunt proprietatea a Consiliului local şi se află în 
administrarea SC EGOT SA. 
 

d) 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. Consumul 
mediu este de circa 16 MVA. 
 
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. 
 
Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea energiei electrice. 
 

e) 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. 
 
Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia alimentării cu gaze naturale din oraş: 
 
 2004 2005 
Conducte de transport a gazelor 
naturale  ( Km ) 57,405 58,025 



 Raport privind starea economică şi socială a oraşului Pucioasa 
şi activitatea administraţiei publice locale în anul 2005 

PRIMĂRIA PUCIOASA 

Februarie 2006 

 

Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276, 0245-232277; E-mail: info@primpuc.ro; 

Web: www.pucioasa.home.ro 
 

8 

Branşamente   ( Km ) 27,5 26,576 
Număr abonaţi casnici 5320 5281 
Număr focuri la abonaţii casnici 11820 12151 
Număr abonaţi persoane juridice 237 244 
Număr centrale termice montate 1150 1406 
 
Se remarcă o scădere a numărului de abonaţi casnici în anul 2005 faţă de anul 2004, ca urmare a 
creşterii permanente a preţului gazelor. 
 
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. 
 

f) Locuinţele 
Cele 5149 gospodării din oraşul Pucioasa cuprind 5735 locuinţe.  Dintre acestea:  

- 2733 gospodării individuale, la case 
- 2476 locuinţe colective (în blocuri), din care 2237 apartamente, 104 garsoniere şi 135 camere 

în căminele de nefamilişti de la Filatură.  
 
Faţă de anul 2004, la cele 60 locuinţe construite de către ANL în zona Filatură, s-au adăugat încă 
52 locuinţe, în 4 blocuri, construite tot de către ANL, dar în zona Stadion şi care urmează să fie 
repartizate în acest an. Primăria va continua demersurile către Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
pentru finanţarea în continuare şi a altor asemenea locuinţe, în prezent fiind prevăzută construirea 
a încă 3 blocuri, a câte 8 apartamente fiecare, lângă blocurile din zona Stadion, studiul de 
fezabilitate fiind deja întocmit. 
 
În blocuri este concentrată circa 47 % din populaţia oraşului. Blocurile au structura rigidă şi sunt 
uzate nu numai moral, ci şi fizic (finisajele şi instalaţiile comune se degradează continuu, datorită 
gestionării defectuoase a unor asociaţii de proprietari). În jurul blocurilor sunt insuficient amenajate 
şi întreţinute spaţiile verzi şi parcările, iar locurile de joacă pentru copii lipsesc în majoritatea 
cazurilor. Primăria Pucioasa a început un program de amenajare a cartierelor de blocuri în anii 
precedenţi, iar câteva dintre acestea şi-au schimbat faţa. Mai sunt însă multe de făcut pentru 
amenajarea locurilor de joacă pentru copii, însă legislaţia în domeniu s-a înăsprit, iar valoarea 
fondurilor necesare a crescut din acest motiv. 
 
Blocul de garsoniere din zona Stadion se degradează în mod sistematic, de la an la an, iar forma 
de proprietate a locuinţelor, circa 50 % proprietate privată şi 50% proprietatea Consiliului local, nu 
permite luarea măsurilor pe care le-am fi dorit pentru aducerea sa la normalitate. 
 
O parte din populaţie încă mai locuieşte în fostele cămine ale unor întreprinderi (Omnia - 1, Bucegi 
- 2), în condiţii extrem de precare (fără apă curentă, gaze şi în unele cazuri chiar fără electricitate), 
însă nu se întrevăd soluţii de rezolvare a acestor probleme în viitorul imediat.  
 
Alte date statistice privind locuinţele: 

- numărul mediu de persoane pe locuinţă: 2,72; 
- numărul mediu de camere / locuinţă: 2,6; 
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- numărul mediu de persoane / cameră: 1,03; 
- suprafaţa locuibilă / persoană: 14,38 mp 
- suprafaţa medie / locuinţă: 38,27 mp 

 
g) Pieţe şi târguri  

În oraş funcţionează în continuare o singură piaţă agroalimentară, Piaţa Cartaxo, amplasată în 
zona centrală. Deşi este bine întreţinută, sunt deficienţe la sistemul de canalizare care 
îngreunează funcţionarea acestuia, iar izolaţia acoperişului este într-o stare precară. Pe de altă 
parte, se remarcă lipsa unor spaţii închise pentru micii producători de legume şi fructe, care să fie 
încălzite pe timp friguros. Primăria va lua măsurile necesare pentru remedierea acestor deficienţe 
în scurt timp. 
 
Concentrarea comerţului cu produse proaspete conduce la eforturi mari pentru cetăţeni, care 
trebuie să parcurgă distanţe destul de mari pentru aprovizionare, dar şi la aglomerarea zonei. 
Pentru rezolvarea acestei probleme s-a întocmit deja un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea 
pieţei din zona Filatură. 
 
Remarcăm faptul că în curând se vor finaliza lucrările la noul obor (târg orăşenesc) înfiinţat de 
Primărie în cartierul Glodeni. 

 
 
 

2) ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ŞI MEDIUL DE AFACERI 
 
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 alimentară 
 Industria lemnului şi a mobilei 
 Construcţii 
 Prestări-servicii 

 
Alte produse ale agenţilor economici din oraş: ambalaje, ornamente pentru pomul de iarnă, 
materiale tipografice, lumânări ornamentale, fenestraţii, mobilier de grădină, produse din hârtie. 
Mai putem menţiona şi şlefuirea diamantelor şi diverse prelucrări mecanice. 
 
Investiţiile străine ocupă un loc important în economia oraşului, fiind prezenţi investitori din: 
Germania, Italia, Anglia, SUA, Israel, Olanda, Belgia, Turcia, Franţa etc.  
 
Pe ansamblu, în ultimii ani s-a constatat o revigorare a activităţilor economice, ceea ce a condus 
la crearea de noi locuri de muncă şi diminuarea şomajului. 
 
Agenţii economici din oraşul Pucioasa, activi în anul 2005: 

• SA (societăţi pe acţiuni): 22, din care 6 sucursale/filiale 
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• SRL (societăţi cu răspundere limitată): 415, din care 6 sucursale/filiale 
• SNC (societăţi în nume colectiv): 1 
• SCS (societăţi în comandită simplă): 1 
• ONG-uri (organizaţii neguvernamentale) : 2 
• AF (asociaţii familiale): 60 
• PFA (persoane fizice autorizate): 98 

 
Şi în anul 2005 s-au înregistrat cazuri de evaziune fiscală, însă numărul celor depistate de 
organele fiscale a scăzut, deşi controalele au fost mai numeroase: 
 
Număr agenţi economici verificaţi 113 146 
Număr de cazuri de evaziune fiscală – total 
din care:  

47 37 

 - persoane fizice 13 15 
- persoane juridice - verificate 198 205 
- asociaţii familiale 34 22 
- O.N.G.-uri - - 
- altele - - 
 
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. 
 
Principalele produse vegetale obţinute în gospodăriile populaţiei sunt: porumb pentru boabe, 
cartofi, legume, tomate, varză, ardei, plante de nutreţ. 
 
Creşterea animalelor ocupă un loc important în agricultura oraşului, în special în ceea ce priveşte 
bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele. Nu trebuie neglijată creşterea păsărilor şi a albinelor. 
 
Populaţia are în proprietate o parte din mijloacele de producţie necesare: tractoare, remorci, 
pluguri, căruţe, semănători, autovehicule şi alte utilaje şi instalaţii agricole. 
 

b) Transporturile 
Transportul local în comun se efectuează prin intermediul Serviciului public de prestări servicii 
pentru comunitate, cu acelaşi autobuz, uzat fizic şi moral, activitatea având un profit 
nesemnificativ. Se continuă însă, din dorinţa de a asigura transportul local al populaţiei la un preţ 
scăzut. 
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, care însă se pare că nu vor mai fi operaţionale după intrarea în Uniunea 
Europeană. 
 
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 2005. La 
solicitarea Primăriei, începând cu luna ianuarie 2006, se va asigura transportul cu microbuze şi în 
interiorul oraşului – legături cu cartierele Bela, Miculeşti, Diaconeşti şi Glodeni, asigurate de S.C. 
Nord Trans S.A. – Pucioasa. 
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Oraşul dispune de o autogară, iar toate mijloacele de transport în comun care traversează oraşul 
sunt obligate să aibă o staţie de oprire şi la autogară. 
 
În zona staţiei de cale ferată 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. Nu există staţie de alimentare cu 
GPL. 
 
În proprietatea persoanelor fizice există 1968 de mijloace de transport: 6 tractoare, 63 remorci, 41 
motociclete/scutere, 1 rulotă camping, 9 semiremorci şi 1848 autoturisme. 
 
Persoanele juridice au în proprietate: 

- 81 mijloace de transport peste 12 tone: 15 camioane, 23 autobasculante, 4 autobetoniere, 3 
automacarale, 7 autospeciale, 14 autotractoare, 13 autoutilitare şi 2 izoterme. 

- 412 mijloace de transport sub 12 tone: 231 autoturisme, 1 buldo-excavator, 17 remorci, 18 
microbuze, 1 autostropitoare, 17 semiremorci, 1 furgon frigorific, 4 camioane, 63  
autoutilitare, 7 autospeciale, 8 tractoare, 32 autobuze, 1 ambulanţă, 2 autobasculante, 1 
autocisternă, 2 autogunoiere şi 6 autofurgoane. 

 
Menţionăm că acestea sunt mijloacele de transport înregistrate la Primăria Pucioasa, pentru care 
se plătesc impozitele şi taxele legale. 

 
c) Poşta şi telecomunicaţiile 

Serviciile poştale 
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. 
 
Prezentăm dinamica serviciilor de telefonie fixă în tabelul următor: 
ROMTELECOM SA 2004 2005 
Număr total de abonaţi telefonie fixă 

- persoane fizice 
- persoane juridice 

2595 
2370 
198 

2399 
2227 
172 

Număr total abonaţi Internet 
- persoane fizice 
- persoane juridice 

2 
0 
2 

22 
5 

17 
 
Centrala telefonică are 3000 linii şi tot oraşul Pucioasa, cu excepţia cartierului Malurile, este 
conectat 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: 
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Din anul 2005, în Pucioasa se pot recepţiona semnalele din reţeaua Zapp, alături de toate 
celelalte reţele de telefonie mobilă din ţară: Connex, Orange şi, mai nou, Cosmote. 
 
Datorită accentuării stării de sărăcie a populaţiei, o mare parte a renunţat la serviciile cu 
abonament, în special la cele de telefonie fixă. 
 
Alte servicii (Internet): 
În schimb, furnizarea serviciilor de Internet cunoaşte o dezvoltare, la serviciile oferite de 
Romtelecom SA adăugându-se cele ale Minisat SRL (prin fibră optică sau radio) şi ale altor mici 
investitori, care în prezent îşi definitivează formele legale de funcţionare şi care se pare că vor 
intra pe această piaţă din anul 2006. 

 
d) Turismul 

Având în vedere statutul oraşului nostru, am acordat o importanţă deosebită acestei secţiuni. 
 
Trebuie remarcat faptul că în momentul de faţă oraşul Pucioasa reprezintă singura ofertă de 
turism balnear din judeţ, fiind şi singura staţiune turistică atestată oficial. 
 
În bazele de tratament balnear de pe teritoriul oraşului se tratează 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. 
 
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. 

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

Prezentăm datele puse la dispoziţie de SC TBRCM SA, filiala Pucioasa: 
 

Număr turişti 
ANUL Total, din care: străini 

Număr 
înnoptări 

Coeficient de utilizare 
a capacităţii 

(%) 
2003 4951 149 71750 91 
2004 4897 77 71174 91 
2005 5252 60 73960 95 

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

Capacitatea de tratament: 300 persoane. 

Are restaurant, bar şi mai multe săli de conferinţe şi seminarii.  

http://www.hotel-ceres-pucioasa.ro/
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Oferă şi un sistem de rezervare a camerelor prin Internet. 
 
 
• SC Turism SA, care dispune de Complexul odihnă şi tratament balnear Turist. 
 
Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul http://www.spas.ro/pucioasa  
 
Prezentăm datele puse la dispoziţie de SC TURISM SA: 
 
 

Număr turişti 
Total din care străini ANUL 

Număr Înnoptări Total Înnoptări 

Coeficient de utilizare a 
capacităţii 

(%) 
2003 2864 25626 26 138 56 
2004 3599 27093 28 84 60 
2005 3773 31381 36 93 68 

 
Dispune de 102 locuri la 2* şi 22 locuri la 1*, în camere de 2 paturi. 
 
Dintre aceştia, circa 85% sunt turişti veniţi la tratament (turism balnear). 
 
Alte unităţi cu activitate în domeniul hotelier: 

 Casa Sanatorială a Pensionarilor  H. CARP Pucioasa, unde există 108 locuri de cazare în 54 
de camere de 2 stele. Nu dispune de restaurant propriu. 

    
Număr turişti 

ANUL Total, din care: străini 
Număr 

înnoptări 

Coeficient de utilizare 
a capacităţii 

(%) 
2003 3870 25 19948 51,3 
2004 4079 22 21025 54 
2005 3560 42 18349 47,2 

 
 S.C. COMSIM PREST S.R.L., care 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 20, respectiv 30 locuri. 
 
Dinamica turiştilor: 

- aug. 2004 (de când funcţionează) – dec 2004: 350 
- 2005: 960 

 
 SC ANEFI PRESCOM SRL, care dispune de 7 camere cu 2 locuri fiecare, la 2 stele.  

În perioada 2004-2005 a asigurat cazarea pentru 450 de turişti. Dispune de restaurant propriu. 
 
Mai există şi alte mici unităţi care oferă cazare şi masă. 
 

http://www.spas.ro/pucioasa
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Agroturismul nu a cunoscut dezvoltarea la care ne-am fi aşteptat, iniţiativele locale privind 
investiţiile în acest sens fiind aproape inexistente. 
 
În concluzie, oraşul Pucioasa dispune de o capacitate de cazare de circa 732 locuri, ceea ce 
înseamnă că putem primi peste 20.000 de turişti pe an, faţă de circa 13.000 în prezent.  
 
Dinamica numărului de turişti pe total localitate este reflectată în tabelul următor: 
Anul 2003 2004 2005 
Număr total turişti 11685 13125 13795 
 
Se remarcă o creştere a numărului de turişti în ultimii doi 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. 
Vechiul ştrand este în paragină şi nu se găsesc fonduri pentru reabilitarea acestuia, terenul fiind 
revendicat potrivit Legii nr. 10/2001. 
 
Începând cu anul 2006 s-a înfiinţat un post de inspector în cadrul Biroului pentru integrare 
europeană, informatică al Primăriei, care va avea sarcini exprese de atragere a fondurilor pentru 
dezvoltarea turismului, iar în plan orăşenesc se va înfiinţa un centru de informare turistică în 
parteneriat public – privat. 
 
În privinţa spaţiilor verzi, care au un rol important în creşterea potenţialului turistic al staţiunii, se 
constată faţă de normativele actuale un deficit de circa 10,5 ha, din care la parcuri 5 ha şi încă 5,5 
ha la celelalte spaţii verzi. Acest deficit se va accentua odată cu intrarea României în Uniunea 
Europeană, motiv pentru care considerăm că vor trebui luate măsuri pentru remedierea acestor 
deficienţe. 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. 
 
Parcul Nicolae Grigorescu, parcul central al oraşului, cu o suprafaţă de circa 4 ha, reprezintă 
principala zonă verde, fiind şi o resursă de agrement periodic, aflată în îngrijirea Serviciului public 
de prestări servicii pentru comunitate. 
 
Întrucât în zonă s-a semnalat existenţa izvoarelor pentru cura internă, considerăm că ar trebui 
întocmite studii de specialitate pentru valorificarea apei acestora în tandem cu apa minerală 
sulfuroasă folosită în prezent pentru cura internă. 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. 
 
Primarul oraşului Pucioasa a propus Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice din România (al 
cărei prim-vicepreşedinte este) să susţină un proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea 
resurselor minerale de interes balnear, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale în administrarea Consiliilor Locale, propunere ce a fost 
însuşită de Adunarea Generală a A.N.S.T.R. la Olăneşti, în 10 februarie 2006. 
Primăria Pucioasa a mai contribuit la dezvoltarea turismului prin sprijinirea editării unor cărţi 
importante despre oraşul Pucioasa: 
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- Pucioasa – File de monografie (1995) 
- Oraşul Pucioasa – Staţiune turistică de interes naţional (1999) 
- Pucioasa – Pagini de istorie contemporană (2003) 

 
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, după intrarea în Uniunea Europeană, cu sprijinul Fondurilor 
Structurale. 
 
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, dar şi construirea de pârtii de schi, amenajarea unei zone de practicare a zborului cu 
parapanta, poligon de tir sportiv (talere), pistă ATV , etc. 
 
De remarcat şi instalarea unei firme luminoase „Băile Pucioasa”, amplasată pe dealul Mitropoliei, 
cu sprijinul S.C. Carpat Cement S.A. – Fieni, care reprezintă o reclamă a staţiunii noastre. 
 
Un important pas înainte s-a realizat în domeniul promovării staţiunii prin intermediului site-ului 
propriu, www.pucioasa.home.ro, destinat deopotrivă cetăţenilor oraşului şi potenţialilor turişti, care 
cuprinde o multitudine de informaţii despre oraşul nostru.  
 
 
Activităţi cultural-artistice tradiţionale, organizate de către Consiliul local şi Primăria Pucioasa 
Aceste activităţi au fost incluse în secţiunea dedicată turismului deoarece considerăm că au un rol 
important în atragerea turiştilor. 
 
După cum se cunoaşte, a intrat în obişnuinţa oraşului să organizeze în fiecare an Serbările Băilor 
Pucioasa, manifestare cultural artistică reprezentativă pentru urbea noastră, aflate la a V-a ediţie 
în anul 2005. 
. 
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 2 - 4 septembrie 2005, au avut loc o multitudine de activităţi, după cum urmează: 
 
• Deschiderea festivă a Serbărilor Băilor Pucioasa, care a început prin înmânarea Diplomelor de 

Prieteni ai oraşului celor care şi-au adus aportul la prosperitatea urbei. 
 
• Depunerea de coroane de flori de către delegaţiile Prefecturii Consiliului Judeţean, Primăriei, 

municipiului Cartaxo – Portugalia şi Uniunii Comunale Terra Sicane – Sicilia, în semn de 
omagiu pentru eroii noştri. 

 
• Târgul Artelor Meşteşugăreşti. La acest târg, aflat la cea de a VIII-a ediţie au participat un 

număr de 32 de artişti populari din toate zonele ţării, printre care şi o invitată din Japonia.  
Aceşti artişti populari au expus creaţiile lor care au acoperit secţiuni de : 

- ceramică (Horezu şi Corund); 
- sculptură în lemn; 
- pictură pe sticlă şi lemn; 
- ţesături tradiţionale; 

http://www.pucioasa.home.ro/
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- instrumente populare; 
- artă tradiţională japoneză; 
- fier forjat; 
- împletituri de papură şi răchită; 
- jucării din lemn. 

 
• Au mai avut loc manifestări şi la Liceul ,,Nicolae Titulescu” care a aniversat 60 de ani de la 

înfiinţare. 
 
• Altă acţiune care are o adâncă rezonanţă în rândul locuitorilor oraşului o constituie Concursul 

naţional de aeromodele ,,Memorialul Henri Coandă”, în paralel cu acesta, desfăşurându-se şi 
o demonstraţie de aeromodele telecomandate, care şi-au luat zborul de pe dealul Moţăianca. 

 
• De asemenea, a avut loc şi Concursul naţional de automodele, secţiune unde oraşul 

Pucioasa, prin Clubul copiilor, are rezultate meritorii. 
 
• În acordurile Fanfarei militare, pe artera principală a oraşului s-a desfăşurat defilarea trăsurilor 

de epocă; şi-au adus contribuţia la defilare şi formaţiile artistice ale copiilor din oraş şi din 
străinătate, precum şi Ansamblul folcloric ,,Junii Valahi”, parte din ele oferind un spectacol viu, 
atât pe strada principală, cât şi mai târziu la Grădina de vară. 

 
• Încununarea ultimei seri a Serbărilor Băilor Pucioasa a reprezentat-o spectacolul prezentat pe 

scena Grădinii de vară de către Teatrul de estradă ,,Al. Davilla” din Piteşti, recitalurile susţinute 
în premieră în Pucioasa de către Doru Tufiş, precum şi de formaţiile ,,Asia” şi ,,Indigo”. 

 
• Tradiţionalul Bal al Serbărilor a fost organizat în incinta Complexului Ceres, iar la miezul nopţii 

pe cer s-a putut admira un superb foc de artificii. 
 
Mai menţionăm organizarea, în fiecare an, a Balului mărţişorului şi a Balului Anului Nou. 
 
În secţiunile dedicate Clubului Copiilor şi Centrului Cultural sunt prezentate şi alte acţiuni cultural-
artistice, sportive şi educaţionale din viaţa oraşului Pucioasa. 
 
 

e) Protecţia mediului înconjurător şi managementul deşeurilor 
Opinia vizitatorilor oraşului Pucioasa este că avem unul dintre cele mai curate oraşe din ţară. 
Acest lucru este perfect valabil pentru zona centrală, însă în celelalte cartiere apar o serie de 
probleme privind protecţia mediului înconjurător. 
 
O mare problemă cu care ne confruntăm este lipsa de interes populaţiei pentru întreţinerea 
şanţurilor din faţa caselor, care se colmatează şi produc inundaţii, deteriorând nu numai trama 
stradală, ci şi mediul înconjurător. Pentru a uşura munca cetăţenilor, Primăria Pucioasa, prin 
intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, a început un amplu program 
de dalare a şanţurilor, care se va continua şi în viitor. 
 
Exploatarea de gips de pe malul drept al râului Ialomiţa a condus la degradarea terenului din 
zonă, care poate fi repus în circuit numai cu mari eforturi financiare. Luând în considerare unul din 
principiile Uniunii Europene, „poluatorul plăteşte”, considerăm că, odată cu închiderea carierei, se 
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va rezolva parţial şi problema mediului din zonă. Terenul este însă instabil şi nu poate fi destinat 
construcţiilor decât în condiţii speciale. 
 
Activitatea de gospodărire a deşeurilor urbane pe teritoriul oraşului este asigurată de: 

 SC EGOT SA, care se ocupă de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 
provenite de la populaţie, precum şi de întreţinerea şi exploatarea depozitului de deşeuri; 

 Serviciul Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, care se ocupă de colectarea, 
transportul şi depozitarea gunoiului stradal şi a deşeurilor provenite de pe domeniul public şi 
privat al oraşului. 

 
Activitatea este bine organizată şi putem spune că oraşul Pucioasa este o localitate foarte curată, 
în special în zona centrală. Ne confruntăm însă cu problema depozitării ilegale a gunoaielor în 
câteva puncte ale oraşului, de către cetăţenii cărora le lipseşte simţul civic. De aceea, avem în 
vedere intensificarea acţiunilor de control şi sancţionarea severă a contravenienţilor.  
 
Depozitul de deşeuri are o suprafaţă de 0,8151 ha şi are o capacitate de 800.000 mc, fiind ocupat 
în prezent în proporţie de sub 50%. Depozitul este neîmprejmuit, iar apele pluviale din zona sa se 
scurg liber spre albia pârâului Bizdidel. Colectarea gunoaielor nu se face selectiv. 
 
Pentru eliminarea acestor deficienţe, 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. 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. 
 
 
 
D) CAPITALUL SOCIAL 
 

1) SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ 
În oraşul Pucioasa trăieşte aproape 3% din populaţia judeţului Dâmboviţa. În tabelul următor 
prezentăm o serie de date demografice privind oraşul Pucioasa şi judeţul Dâmboviţa, din care 
rezultă tendinţa de scădere a populaţiei în cursul anului 2005:   
 
 2004 2005 
Număr locuitori jud. Dâmboviţa la 01.01.2005 - 537910 
Număr locuitori jud. Dâmboviţa la 01.06.2005 - 537090 
Număr locuitori Pucioasa la 01.01.2005 - 15727 
Număr locuitori Pucioasa la 01.06.2005 - 15691 
Număr născuţi vii 143 121 
Decedaţi 146 187 
Sporul natural - 3 - 
Număr stabiliri de domiciliu în localitate 191 - 



 Raport privind starea economică şi socială a oraşului Pucioasa 
şi activitatea administraţiei publice locale în anul 2005 

PRIMĂRIA PUCIOASA 

Februarie 2006 

 

Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276, 0245-232277; E-mail: info@primpuc.ro; 

Web: www.pucioasa.home.ro 
 

18 

Număr plecări din localitate 250 - 
Spor migratoriu - 59 - 
Imigrări 2 - 
Emigrări 10 - 
Soldul mişcării externe -  8 - 
Total spor populaţie - 70 - 
(datele care lipsesc nu au putut fi furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, 
nefiind prelucrate). 
 
La data de 01.01.2005, procentul din populaţie reprezentat de populaţia feminină era de 52,19%, 
iar cel reprezentat de populaţia masculină era de 47,81%. 
 
Se poate remarca faptul că oraşul Pucioasa înregistrează un spor negativ al populaţiei dar, 
comparativ cu media înregistrată pe ţară, acesta este moderat şi are tendinţă de echilibrare. 
 
În ce priveşte structura etnică a oraşului Pucioasa, românii reprezintă procentul covârşitor (circa 
99%), alături de care mai întâlnim maghiari, rromi, germani, sârbi, greci, etc. 
 
 

2) POPULAŢIA OCUPATĂ ŞI ŞOMAJUL 
 
Totalul populaţiei stabile din grupa de vârstă 18 – 62 ani la nivelul oraşului Pucioasa a fost în 2004 
de 10.025 locuitori, iar în 2005 de 10.140 locuitori. 
 
La începutul anului 2005, structura populaţiei salariate pe domenii de activitate din oraşul 
Pucioasa arăta astfel: 
 
Domeniu de activitate Nr. mediu de salariaţi 
Agricultură 3 
Industrie (extractivă şi prelucrătoare) 2056 
Construcţii 357 
Producţia şi distribuirea de energie electrică, termică gaze şi apă 195 
Comerţ 449 
Transporturi, poştă, telecomunicaţii 180 
Activităţi financiar-bancare şi asigurări 41 
Învăţământ 304 
Sănătate şi asistenţă socială 469 
Administraţie publică 100 
Total 4154 
 
 
Numărul şomerilor înregistraţi la nivelul oraşului Pucioasa, la data de 31.12.2005, era de 316 
persoane, dintre care 143 erau de sex feminin. Aceştia erau repartizaţi astfel: 
 
Şomeri 2005 - Total Femei Bărbaţi 
Şomeri indemnizaţi 265 124 141 
   - „ajutor de şomaj”(cuantum 75%) 177 84 93 
   - „ajutor de integrare profesională”  88 40 48 
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(cuantum 50%) 
Şomeri neindemnizaţi 51 19 32 
Total şomeri 316 143 173 
 
 
Categorie socio-profesională 2005 - Total Femei Bărbaţi 
Muncitori 261 108 153 
Studii medii 31 18 13 
Studii superioare 24 17 7 
 
 
Categorie de vârstă 2005 - Total Femei Bărbaţi 
18 - 30 ani 126 55 71 
30 – 40 ani 80 39 41 
40 – 50 ani 78 38 40 
Peste 50 ani 32 11 21 
 Total 316 143 173 
 
 
 
 
Date statistice privind fenomenul şomajului în oraşul Pucioasa în perioada 2004 – 2005 
 
 2004 2005 
Număr şomeri – total Pucioasa, 
din care: 

423 316 

     - şomeri indemnizaţi 238 265 
     - şomeri neindemnizaţi 185 51 
Rata şomajului   
     Pucioasa* 4,22% 3,12% 
     Dâmboviţa 6,70% 7,41% 
     România 6,30% 5,90% 
Număr de angajaţi din rândul şomerilor din Pucioasa 261 155 
(date primite de la AJOFM Dâmboviţa) 
 
* Pentru localităţi (inclusiv zone) nu poate fi calculat indicatorul „Rata şomajului”, întrucât nu este 
cunoscută pentru niciuna dintre acestea valoarea populaţiei active civile (aceasta este cunoscută 
numai la nivel „Total Judeţ”) – sursa Institutul Naţional de Statistică. 
Pentru fiecare localitate se lucrează cu indicatorul „Ponderea şomerilor înregistraţi în totalul 
populaţiei stabile cu grupa de vârstă 18 – 62 ani”.  
 
Locurile de muncă vacante sunt afişate periodic la Punctul de lucru al Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa din str. Republicii. 
 
În cursul anului 2005, au fost ocupate 2347 locuri de muncă (prin programul de Ocupare a forţei 
de muncă) în zona deservită de Punctul de lucru Pucioasa al A.J.O.F.M. Dâmboviţa. 
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Prin programele Phare pe care le-a derulat, Primăria Pucioasa a asigurat peste 50 de locuri de 
muncă, pe perioadă determinată, pentru şomerii din oraş 
 
În anul 2006 se vor asigura alte noi locuri de muncă prin încă două programe Phare, întrucât 
firmele care vor executa lucrările la investiţiile „Reţele exterioare pentru 4 blocuri noi de locuinţe 
destinate închirierii către tineri” şi „Modernizarea Spitalului Orăşenesc Pucioasa” vor avea 
obligaţia angajării a 25, respectiv 20 de şomeri din oraş. 
 

 
3) SITUAŢIA PENSIONARILOR 

Protecţia socială a pensionarilor din oraşul Pucioasa se realizează prin intermediul serviciului de 
specialitate din cadrul Primăriei şi a celorlalte instituţii de profil. 
 
Mai există însă şi alte organizaţii care se adresează cu precădere pensionarilor, cum ar fi Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (fostul cămin de bătrâni).  
 
În tabelul de mai jos se pot găsi câteva date despre această instituţie: 
 2004 2005 
Număr locuri 105 105 
Număr mediu internaţi 91 90 
Număr angajaţi 65 65 

 
Cea mai importanţă organizaţie care are în vedere pensionarii din oraşul Pucioasa este Casa de 
ajutor reciproc a pensionarilor (CARP) „Speranţa”, însă pentru a beneficia de serviciile oferite de 
această organizaţie, este necesară înscrierea ca membru. Peste 3200 de pensionari din oraşul 
Pucioasa s-au înscris deja în această organizaţie şi beneficiază de sprijinul său. 
 
CARP Pucioasa gestionează Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice, înfiinţat şi dotat 
printr-un proiect Phare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Acesta este aflat în clădirea în care a 
funcţionat Grădiniţa nr. 3.  
 
De remarcat în ultimii ani ajutorul acordat de C.A.R.P. membrilor săi prin serviciile de creditare şi 
facilităţile de asistenţă socială oferite: în perioada 2002 – 2005 au fost acordate un număr de 7805 
credite în sumă de 2.860.281 RON, reprezentând un împrumut mediu de 367 RON (3,67 milioane 
lei vechi). 
 
Mai jos sunt prezentate ajutoarele nerambursabile acordate în perioada 01.01.2002 – 31.12.2005 

 
2002 2003 2004 2005 Total 

Tip ajutor Nr. Val. Nr. Val. Nr.. Val. Nr. Val. Nr. Val. 
Medicamente 196 2889,12 501 4994,90 285 3402,70 233 2781,80 1215 14068,52
Tratament balnear 42 630,00 40 600,00 38 800,00 43 860,00 163 2890 
Proteza dentară 43 645,00 37 555,00 71 1540,00 55 1100,00 206 3840 
Ochelari 
(Lent.+rame) 70 1038,79 68 978,25 104 2178,00 74 1472,00 316 5667,04

Deces 87 6340,40 95 9052,90 91 11207,80 114 19307,50 387 45908,60
Prime fidelitate 211 2385,00 339 3730,00 271 2855,00 380 4065,00 1201 13035,00
Diverse 8 240,00 6 180,00 12 1236,00 - - 26 1656,00
Excursie 25% - - 439 951,57 262 929,41 187 1171,86 888 3052,84
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Bilete spectacol - - 22 68,60 14 56,00 - - 36 124,60 
50 ani căsătorie - - - - 47 2820,00 16 960,00 63 3780,00
Lucrare dentară -100 - - - - - - 5 60,00 5 60,00 
Lentile ochelari - - - - - - 9 108,00 9 108,00 
Rame ochelari - - - - - - 3 36,00 3 36,00 
Aparat auditiv - - - - - - 2 100,00 2 100,00 
Tijă metalică fractură - - - - - - 1 50,00 1 50,00 
Implant cristalin - - - - - - 2 100,00 2 100,00 
Pierdere organ vital - - - - - - 2 120,00 2 120,00 
Boală incurabilă - - - - - - 1 60,00 1 60,00 
Prime federaţie - - - - - - 63 750,00 63 750,00 
Ajutor nerambursabil 
acordat de Consiliul 
Director 

- - - - - - 13 850,00 13 850,00 

Ajutor nerambursabil 
salariaţi - - - - - - 2 1000,00 2 1000,00

Ajutor nerambursabil 
– pachete alimente - - - - - - 4 41,20 4 41,20 

TOTAL 657 14168,31 1547 21111,22 1195 27024,91 1209 34993,36 4608 97297,8
 

 
 
4) ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

 
Învăţământul preşcolar 
În Pucioasa funcţionează un număr de 6 grădiniţe, cu un total de 26 săli de clase. 
 
 Anul şcolar 2003 - 2004 Anul şcolar 2004 - 2005 
Grădiniţa nr. 1 2 3 4 5 7 Total 1 2 3 4 5 7 Total
Nr. preşcolari 147 170 87 44 31 22 501 139 190 130 37 39 24 559 
Nr. salariaţi 10 21 18 3 1 2 55 10 21 21 3 2 2 59 
Nr. cadre 
didactice 6 14 10 2 1 1 34 6 14 13 2 2 1 38 

Nr. săli de 
clase 8 8 6 2 1 1 26 7 8 7 2 1 1 26 

Nr. grupe 6 8 6 2 2 1 25 6 8 7 2 2 1 26 
 
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. 
 
Se observă creşterea numărului de copii incluşi în acest sistem educaţional, ceea ce reprezintă un 
fenomen pozitiv. 
 
 
Învăţământul la clasele I-VIII 
În oraşul Pucioasa există 6 şcoli generale, cu un total de 46 săli de clasă. 
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 Anul şcolar 2003 – 2004 Anul şcolar 2004 - 2005 
Şcoala nr. 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 
Număr elevi 520 127 207 582 120 7 1539 519 99 176 566 122 6 1488
Total personal 
salariat 44 13 22 51 15 2 147 44 12 20 53 15 2 146 

Număr cadre 
didactice 32 12 19 38 14 1 116 32 11 17 40 14 1 115 

Număr săli de 
clasă 18 6 7 11 4 1 47 18 6 6 11 4 1 46 

Număr cabinete 7 1 - 1 - - 9 7 1 1 1 - - 10 
Număr 
laboratoare 2 1 - 1 1 - 5 2 1 - 1 1 - 5 

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

Număr terenuri 
de sport 3 1 1 1 1 - 7 3 1 1 1 1 - 7 

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

Număr ateliere 
şcoală 1 - - 1 - - 2 1 - - 1 - - 2 

Faza 
judeţeană 12 4 3 91 2 - 113 17 - - 116 2 - 135 

Rezultate 
deosebite  
obţinute 

la 
olimpiade 
şcolare 
(total) 

Faza 
naţională - - - 2 - - 2 4 - - 2 - - 6 

 
În anul şcolar 2004-2005, în cadrul liceului a funcţionat şi o clasă a VIII-a cu un efectiv de 22 de 
elevi. Astfel, numărul total de elevi a fost pentru anul şcolar 2004-2005 de 1510. 
 
Ca rezultate deosebite obţinute de învăţământul din Pucioasa, menţionăm: 

• Şcoala nr. 1 : 
- 10 premii la concursuri sportive, din care 3 locuri 1 
- 2 premii la educaţie rutieră 
- 16 premii la concursuri artistice, din care 9 locuri 1 
- 2 premii la concursul “Cezar Ivănescu” de matematică 
- 1 premiu la “Sanitarii pricepuţi”, locul 1 
- 2 premii la reviste şcolare şi postere limba engleză 

• Şcoala nr. 2: 
- Premiul 1 la Festivalul de Muzică Uşoară “Steluţele Pucioasei” 

• Şcoala nr. 4: 
- 1 premiu special la Concursul internaţional de poezie în limba engleză 
- 2 burse individuale de studiu în Franţa şi Anglia pentru 2 profesori de limbi străine 
- câştigarea unui proiect şcolar de colaborare europeană în cadrul programelor 

Socrates-Comenius  cu numele “Învăţarea integrată a limbii engleze la clasele 
primare” , proiect care a primit pe 23 ianuarie 2006 Certificatul European pentru 
Proiecte Inovatoare în Studiul Limbilor Străine 
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Clădirile şcolilor închise din Diaconeşti şi Pucioasa-Sat se degradează, fiind nefolosite şi trebuie 
găsită o utilizare eficientă a acestora. 
 
Copii din aceste cartiere sunt transportaţi cu ajutorul unui autovehicul care face cu greu faţă 
cerinţelor, întrucât copii sunt transportaţi în două serii. Primăria Pucioasa a făcut demersurile 
necesare pentru ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa să ne ofere şi un microbuz cu 20 de 
locuri în prima parte a anului 2006. 
 
 
Învăţământul la clasele IX-XII 
 
În Pucioasa funcţionează la acest nivel de învăţământ două unităţi şcolare: Liceul Teoretic 
“Nicolae Titulescu” Pucioasa şi Grupul Şcolar Industrial Pucioasa. 
 
Aceste unităţi dispun de un număr total de 23 de săli de clasă, 6 cabinete şi 5 laboratoare. 
 
Numărul total de elevi din care urmează cursurile acestor unităţi şcolare a fost de 1575 pentru 
anul şcolar 2004-2005. 
 
 Anul şcolar 2003-2004 Anul şcolar 2004-2005 

 Liceu Grup 
Şcolar Total Liceu Grup 

Şcolar Total 

Număr elevi 785 832 1617 790 785 1575 
Total personal salariat 66 62 128 71 63 134 
Număr cadre didactice 48 48 96 53 45 98 
Număr săli de clasă 12 11 23 12 11 23 
Număr cabinete 4 2 6 4 2 6 
Număr laboratoare 3 2 5 3 2 5 
Număr săli de sport 1 1 2 1 1 2 
Număr terenuri de sport 1 1 2 1 1 2 
Număr cabinete medicale 1 - 1 1 - 1 
Număr ateliere şcoală - 5 5 - 5 5 

Faza  
judeţeană 57 19 76 56 19 75 Rezultate 

deosebite  
obţinute la 
olimpiadele 
şcolare (total) 

Faza  
naţională 8 2 10 14 2 16 

 
Ca rezultate deosebite, menţionăm: 

• Liceul Teoretic 
- Premiul pentru cel mai bun ansamblu de teatru, trupa „Altfel”, la Festivalul 

internaţional de teatru în limba engleză “Teen Play” Arad 
- Premiul pentru cea mai bună planificare a unui proiect pentru echipajul “Together” 

la concursul “Europa la Liceu” 
 

• Grupul Şcolar 
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- Locul 2 la Cupa Sportis 
- Locul 2 în Campionatul naţional de rugby 

 
Activităţile extraşcolare 
Activităţile extraşcolare se derulează în cadru organizat la Clubul Copiilor “Nicolae Mateescu” 
Pucioasa şi în cazuri sporadice la unităţile de învăţământ. 
 
Astfel, Clubul Copiilor se prezintă la 53 de ani de la înfiinţare cu un număr de 10,5 norme 
didactice, care acoperă 13 specialităţi din domeniile tehnico-ştiinţific, cultural-artistic şi sportiv: 
aeromodelism, automodelism, navomodelism, rachetomodelism, machete de aeronave, 
micromodelism, horticultură, matematică distractivă, informatică, pictură, dans modern, muzică 
uşoară şi baschet. 
 
Din anul 1977, Clubul Copiilor Pucioasa organizează anual concursul “Memorialul Henri Coandă” 
concurs de machete de aeronave, radioclub, rachetomodele, aerofilatelie, artă plastică şi 
automodele. Începând cu anul 2002, Clubul Copiilor Pucioasa a devenit organizatorul unui reuşit 
concurs naţional de muzică uşoară pentru copii, “Festivalul Steluţele Pucioasei”. 
 
Pentru anul competiţional 2005, Clubul Copiilor se poate mândri cu următoarele rezultate:  

 concursuri interjudeţene:  
- 3 locuri I 
- 12 locuri II; 

 concursuri naţionale: 
- 22 locuri I 
- 24 locuri II 
- 21 locuri III 
- 1 menţiune; 

 concursuri internaţionale: 
- 1 loc I 
- 3 locuri II. 

 
De remarcat că doi dintre elevii Clubului Copiilor au fost recompensaţi în cursul anului 2005 de 
către Agenţia Naţională pentru Sport cu titlul de Maestru al Sportului, ridicându-se astfel numărul 
elevilor şi al cadrelor didactice recompensate de-a lungul anilor cu acest titlu la 10. 
 
Pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. 75 din 29.08.2002 s-au acordat stimulente morale şi 
materiale elevilor şi profesorilor care au obţinut rezultate remarcabile în organizarea unor 
concursuri extraşcolare: 
 

2004 2005  
Nr. premii Valoare 

(RON) 
Nr. premii Valoare 

(RON) 
Dascăli de onoare – Total, 
din care: 

18 1966 30 2456 

-gradul excepţional 10 1400 7 1240 
-gradul I 3 370 1 103 
-gradul II - - 3 234 
-gradul III 5 196 19 879 
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Elevi de onoare – Total 
din care: 

59 5138 66 5331 

-gradul excepţional 20 2760 14 2325 
-gradul I 10 1055 9 927 
-gradul II 7 490 5 390 
-gradul III 22 833 38 1689 
Scrisori de mulţumire–Total 
din care: 

376 - 335 - 

-dascăli 52 - 50 - 
-elevi 324 - 285 - 
 
 
 

5) PROTECŢIA SOCIALĂ 
În acest domeniu, activitatea desfăşurată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei este 
prezentată în secţiunea a doua a acestui raport. 
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (fostul Cămin de bătrâni) din str. Radu Cosmin nr. 22 a 
oferit servicii specializate pentru 95 de persoane internate, având o capacitate de circa 105 locuri. 
Aceasta se va reduce treptat la 50 locuri, în scopul îndeplinirii cerinţelor legate de aderarea la 
Uniunea Europeană. 
 
Centrul a beneficiat de sprijinul Consiliului local şi al Uniunii Europene, printr-un proiect 
implementat de către Primăria Pucioasa în perioada 2004-2005, prin care s-au îmbunătăţit 
condiţiile de locuire şi s-a asigurat o dotare excepţională pentru un cabinet de kinetoterapie, 
inclusiv cu un ecograf. 
 
Primăria Pucioasa şi-a adus aportul la susţinerea familiilor sărace din oraş prin implementarea 
proiectului „Centrul de zi Suflet de copil” unde, timp de 10 luni, 80 de copii preşcolari au beneficiat 
de 3 mese pe zi, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente şi vitamine, mijloace educaţionale şi 
asistenţă medicală, psihologică şi logopedică, în mod gratuit. 
 
 
 

 
6) SĂNĂTATEA 

Am fi dorit să oferim mai multe date în acest domeniu, însă Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Dâmboviţa nu a răspuns la adresa noastră până la această dată. 
 
Asistenţa primară este asigurată prin intermediul a 9 medici de familie. Acestea sunt comasate în 
principal în zona centrală, zonele periferice fiind acoperite tot prin intermediul lor. 
 
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. 
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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 2004 2005 
Număr secţii 12 12 
Număr paturi 350 350 
Rata de utilizare al paturilor 298,2 301,5 
Total număr salariaţi (media) 372,5 361 
Număr medici 42 38 
Număr asistenţi medicali 167 163 
Număr alţi salariaţi 163,5 160 
Număr internări 10171 10724 
Număr zile spitalizare 103192 102524 
Număr consultaţii în Ambulatoriul de Specialitate 30186 49816 
Număr tratamente în Ambulatoriul de Specialitate 5020 6004 

 
În oraş mai funcţionează şi o policlinică particulară, având două cabinete deservite de doi medici 
specialişti, în str. Fântânelor nr. 2B. 
 
O parte din analizele medicale se pot efectua în cadrul Spitalului Orăşenesc sau în cele 2 cabinete 
particulare. 
 
În oraş funcţionează 4 farmacii particulare, din care numai una oferă medicamente în regim 
compensat sau gratuit. 
 
 

7) ORDINEA PUBLICĂ ŞI PROTECŢIA CIVILĂ 
 

a) Ordinea publică 
Poliţia Naţională 
Poliţia Oraşului Pucioasa arondează din punct de vedere al situaţiei poliţieneşti, pe lângă oraşul 
propriu-zis, comunele Bezdead, Glodeni, Vârfuri, Vulcana Băi, Vulcana Pandele. 
 
Responsabilitatea pentru controlul criminalităţii pe raza oraşului Pucioasa, cu excepţia obiectivelor 
şi zonelor date exclusiv în responsabilitatea Jandarmeriei sau Gardienilor Publici (Poliţiei 
Comunitare), revine şefului Poliţiei oraşului Pucioasa. 
 
Nu au fost identificate grupări cu preocupări infracţionale şi, de asemenea, nu au fost înregistrate 
evenimente privind conflicte interetnice, interconfesionale sau de altă natură, acestea neexistând 
nici în stare latentă. 
 
În zona de competenţă sunt în derulare mai multe proiecte şi programe de acţiune cum ar fi: 

- Pentru comunitate împreună cu cetăţenii 
- Şcoli şi parcuri în siguranţă 
- Trafic rutier mai sigur 
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- Împotriva morţii albe 
- Împotriva fraudei şi corupţiei 
- Imagine prin fapte 
- Pentru liniştea comunităţii rurale 
 

De asemenea, este în derulare un “Parteneriat pentru educaţie” cu Grupul Şcolar Industrial 
Pucioasa. 

 
Jandarmeria Română 
Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii:  

- Apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
proprietăţii publice şi private  
- Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare 
- Combaterea actelor de terorism  
- Protecţia instituţiilor fundamentale ale statului  
- Executarea unor misiuni internaţionale 
 

Acţiunile Jandarmeriei de pe raza oraşului Pucioasa intră în responsabilitatea Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa. 

 
Poliţia Comunitară 
Activitatea Poliţiei Comunitare din oraşul Pucioasa este prezentată pe larg în secţiunea a II-a a 
acestui raport. 

 
b) Protecţia civilă 

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, lucrările de artă, reţeaua de comunicaţii, Barajul Hidrotehnic 
Pucioasa, reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice sau gaze şi altele; 
 b) Inundaţii pe valea râului Ialomiţa şi a pârâului Bizdidel; 
 c) Căderi abundente de zăpadă pe întreg teritoriul oraşului; 
 d) Furtuni şi viscole pe întreg teritoriul oraşului; 
 e) Incendii de masa şi explozii în special la reţelele de transport şi distribuţie gaze, nodurile 
de comunicaţii rutiere şi feroviare; 
 f) Accidente nucleare şi căderi de obiecte cosmice; 
 g) Epidemii şi epizootii; 
 h) Accidente chimice pe timpul transportului substanţelor toxice industriale şi explozii pe 
calea rutieră şi calea ferată precum şi la staţia de clorinare a apei a oraşului. 
 
Supravegherea surselor de risc de pe teritoriului oraşului se realizează cu ajutorul posturilor de 
observare organizate la nivelul oraşului şi de către 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 efectuează prin sistemul de telecomunicaţii teritoriale prin radio şi telefon, 
prin instalaţia de înştiinţare F 1001 B precum şi prin reţeaua de înştiinţare cu radioreceptorul 
„ZEFIR 001”, care înlocuieşte radioreceptorul „NEPTUN”, foarte vechi şi scos din funcţiune. 
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Sirenele din oraşul Pucioasa sunt centralizate la Primărie. În cursul anului 2005 sirenele din oraş 
au fost verificate periodic de S.C. ASEL S.A. Târgovişte, în baza unui contract încheiat de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa şi S.C. ASEL S.A. Târgovişte. 
Aceste sirene sunt proprietatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, fiind transmise pe bază de 
proces - verbal Primăriei oraşului Pucioasa şi oricând ne putem aştepta la casarea acestora. De 
aceea, se impune pentru viitor achiziţionarea unei sirene electronice, a cărei audibilitate să 
asigure acoperirea întregului oraş. 
 
Măsurile de protecţie a populaţiei din oraşul Pucioasa se bazează în special pe folosirea locurilor 
naturale de adăpostire şi a adăposturilor de tip familial. 
 
În oraşul Pucioasa există două puncte de comandă, unul al oraşului şi celălalt, de rezervă, al 
judeţului, care însă necesită modernizarea cu materiale şi elemente de fibroventilaţie, grup 
electrogen şi rezervoare de apă. Datorită faptului că prin interiorul acestor puncte de comandă trec 
conductele de apă rece, apă caldă şi canalizare ale blocurilor, există de asemenea şi riscul 
inundării frecvente a acestora. 
 
În ce priveşte punctele de comandă ale societăţilor comerciale, doar S.C. Trainica S.A. dispune de 
punct de comandă, care este cotat ca unul dintre cele mai bune din judeţ, celelalte societăţi 
nereuşind amenajarea de astfel de puncte. 
 
În baza Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile, toate construcţiile noi trebuie avizate şi de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, care va lua în evidenţă subsolurile 
nou construite în vederea adăpostirii populaţiei. 
 
În cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa funcţionează şi o echipă 
pirotehnică şi conform O.G. nr. 3/1975 Comitetul Local are obligaţia de a informa organele de 
poliţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta „Basarab I” Dâmboviţa asupra apariţiei pe teritoriul 
oraşului sau al societăţilor comerciale a proiectilelor, bombelor rămase neexplodate în vederea 
distrugerii lor în condiţii de securitate conform Legii. 
 
Una dintre cele mai importante probleme de dotare este lipsa măştilor pentru gaze. Pentru 
protecţia nucleară, biologică şi chimică a populaţiei în cazul producerii unor accidente tehnologice 
s-a luat măsura identificării societăţilor comerciale producătoare sau deţinătoare de noxe. 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 acesteia cu surse de alimentare. 
 
Asigurarea logistică a formaţiunilor de protecţie civilă se prezintă corespunzător. Problemele însă 
apar în cazul intervenţiei la deszăpezire, unde utilajele sunt insuficiente, precum şi în cazul unui 
eventual cutremur, unde lipsesc o serie de dotări. În cursul lunii decembrie 2005 s-au achiziţionat  
două motopompe, necesare în cazul unor eventuale inundaţii pentru scoaterea apei din subsoluri. 
 
 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
Activitatea acestui organism este prezentată pe larg în secţiunea a doua a prezentului raport.  

 
Inspectoratul Judeţean Dâmboviţa pentru Situaţii de Urgenţă 
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 Prevenirea şi stingerea incendiilor 
Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este in responsabilitatea Grupului de Pompieri 
“Basarab I” Dâmboviţa. 

 
 Protecţia civilă 

Protecţia civilă a României, parte componentă a apărării ţării cuprinde un complex de măsuri 
organizatorice pentru ocrotirea populaţiei, valorilor culturale şi bunurilor materiale în caz de război, 
calamităţi sau catastrofe şi de pregătire a teritoriului şi economiei pentru apărare, cu mijloace şi 
prin activităţi specifice. Misiunile protecţiei civile sunt:  

- Prevenirea populaţiei asupra pericolului atacului inamicului aerian, calamităţilor sau 
catastrofelor prin înştiinţare şi alarmare;  

- Ocrotirea populaţiei împotriva efectelor armelor de nimicire în masă şi convenţionale, 
calamităţilor sau catastrofelor prin mijloace individuale, adăpostire, evacuare, alte forme şi 
mijloace specifice;  

- Asigurarea protecţiei valorilor culturale, a bunurilor materiale prin adăpostire, evacuare, 
precum şi alte măsuri tehnice şi organizatorice. 

- Participarea la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor atacurilor inamicului, calamităţilor 
sau catastrofelor;  

- Identificarea, neutralizarea şi asanarea muniţiei rămase neexplodate; 
- Pregătirea populaţiei în vederea asigurării protecţiei civile. 

 
 
 
8) MASS-MEDIA 

Furnizarea programelor de televiziune prin cablu se face în continuare de către un singur operator, 
concurenţa fiind inexistentă în acest domeniu. Acesta oferă în prezent 45 de programe TV, toate 
preluate de la alte televiziuni, la care se adaugă postul propriu de radio, Radio Minisat. Lipsa de 
concurenţă a condus la practicarea unor preţuri mult mai mari decât în alte oraşe, raportat la 
aceleaşi servicii. Televiziunea prin cablu acoperă în acest moment toată aria oraşului Pucioasa, cu 
excepţia cartierului Maluri. 
 
Câteva posturi de televiziune pot fi recepţionate şi din eter, cu ajutorul antenelor, soluţie la care, 
datorită sărăciei, apelează tot mai mulţi locuitori ai oraşului. 
 
În oraş nu există o reţea de televiziune locală care să prezinte locuitorilor aspecte din viaţa 
oraşului. 
 
În privinţa posturilor de radio, se poate menţiona faptul că în oraşul Pucioasa se pot recepţiona în 
condiţii relativ bune atât posturile Radiodifuziunii Române, cât şi câteva posturi private. Deşi 
locuitorii plătesc taxe pentru recepţia programelor Radiodifuziunii Române, o parte dintre acestea, 
printre care se numără şi România Actualităţi, nu pot fi recepţionate în bune condiţii decât în gama 
de unde ultrascurte, ceea ce îi obligă pe cetăţeni să-şi achiziţioneze aparatură specială pentru 
aceasta şi să renunţe la vechile aparate de radio, cu care se puteau recepţiona posturile naţionale 
în gama de unde medii. 
 
Avem 7 chioşcuri de difuzare a presei, toate în centrul oraşului, locuitorii celorlalte cartiere 
trebuind să se aprovizioneze cu ziare şi reviste numai din aceste locuri sau din alte oraşe, 
deoarece nu se face încă difuzarea volantă. Chioşcurile sunt destul de bine aprovizionate, oferind 
majoritatea ziarelor şi revistelor de pe piaţă. 
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9) CULTURA, CULTELE, SPORTUL ŞI ACTIVITĂŢILE DE AGREMENT 

Cultura 
Activitatea culturală este întreţinută de Centrul Cultural I. AL. Brătescu-Voineşti şi Biblioteca 
orăşenească Gh. N. Costescu, activitatea acestora fiind prezentată în secţiunea a doua a acestui 
raport. 

 
În oraş mai există două cămine culturale, în satele Diaconeşti şi Pucioasa-Sat, destul de 
degradate, care sunt folosite în alte scopuri. 
 
Deşi se pare că cinematograful Dacia nu va mai putea fi repus vreodată în funcţiune la întreaga 
capacitate, Grădina de Vară aferentă acestuia a adăpostit o serie de acţiuni cu caracter cultural-
artistic în fiecare an. 
 
În oraş mai funcţionează Muzeul de etnografie şi folclor, în Casa Dobrescu, reabilitată cu ajutorul 
fondurilor Phare obţinute în ultimii ani de către Primărie, dar şi cu ajutorul contribuţiei de la bugetul 
local. 

 
Cultele 
Putem menţiona existenţa pe teritoriul oraşului a persoanelor aparţinând următoarelor religii: 

- Ortodoxă – in procent covârşitor, de peste 95% 
- Romano-catolică 
- Greco-catolică 
- Evanghelică 
- Baptistă 
- Penticostală 
- Adventistă de ziua a 7-a 
- Creştină după Evanghelie 
- Alte religii 

 
Lăcaşele de cult de care dispune oraşul sunt: 6 biserici ortodoxe (din care una nefinalizată, dar 
funcţională), o biserică catolică şi 6 locaşuri de cult ale altor religii. Există în continuare cartiere cu 
populaţie predominant ortodoxă în care nu se găseşte nici o biserică. 
 
Menţionăm şi prezenţa pe teritoriul Pucioasei, în cartierul Glodeni, a Mănăstirii şi Bisericii Noul 
Ierusalim, ridicată în anul 1991. 

 
Sportul şi activităţile de agrement 
Stadionul oraşului, cu o capacitate de circa 300 de locuri în tribune, este destul de bine întreţinut, 
fiind folosit în special de echipa susţinută de Consiliul local, PAS Pucioasa. Echipa, care dispune 
de un lot de 18 jucători, a ocupat în anul competiţional 2004-2005 locul 4 în cadrul campionatului 
judeţean (divizia D) şi a câştigat ultimele două ediţii ale Cupei României la nivel judeţean. 
 
Nu există o sală de sport la care să aibă acces toţi locuitorii oraşului. Deşi în oraş sunt 3 
asemenea săli, ele sunt gestionate de unităţile de învăţământ care le au în îngrijire. De aceea, 
Primăria are în vedere construcţia unei noi săli de sport, multifuncţionale, cu sprijinul unor fonduri 
de la Compania Naţională de Investiţii. 
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E) CONCLUZII PRIVIND SECŢIUNEA I 
 
Se remarcă disparităţile mari dintre zonele de tip urban ale oraşului şi cele de tip rural, un caz 
particular fiind situaţia deosebit de dificilă a cartierului Malurile, care se datorează în special 
amplasării  defavorabile a acestuia. 
 
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, urmând ca, pe măsura identificării unor 
surse alternative de finanţare, să întocmim proiecte menite să crească bugetul local. Ne referim în 
special la Fondurile Structurale pe care România le va primi după intrarea în Uniunea Europeană. 
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SECŢIUNEA A II-A 
 

ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE  
DIN ORAŞUL PUCIOASA ÎN ANUL 2005  

 
- SINTEZĂ - 

 
 
În baza legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Pucioasa şi a celorlalte acte normative 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 2005 în 12 şedinţe ordinare, la fel ca şi în anul 2004. Toate 
şedinţele au fost publice, asigurându-se o totală transparenţă faţă de mass-media şi locuitorii 
oraşului.  
 
Au fost iniţiate un număr de 145 proiecte de hotărâri şi au fost adoptate142 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 interes a acestora pentru implicarea în rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă, astfel încât colaborarea activă pe care o dorim cu populaţia oraşului rămâne un 
deziderat. 
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A) PRIMĂRIA 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. 
 
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 şi 
începerea demersurilor pentru înfrăţirea localităţii noastre cu alte localităţi din Italia. 
 
În perioada 26 – 29 mai 2005 a fost efectuată o vizită oficială, la invitaţia autorităţilor din oraşul 
Pucioasa, de către un grup de primari din Italia, reprezentanţi ai localităţilor Montevago şi Menfi, 
membre ale Uniunii Comunelor ,,Terra Sicane” din Sicilia. Scopul vizitei l-a reprezantat o mai bună 
cunoaştere a partenerilor în vederea unei viitoare înfrăţiri. 
 
 
Primarul oraşului Pucioasa, Mircea Simion, a făcut parte dintr-o delegaţie oficială a judeţului 
Dâmboviţa, condusă de dr. Jean Popescu – prefect şi Gheorghe Ana – preşedintele Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, care a efectuat în perioada 18.08.2005 – 27.09.2005 o vizită oficială în 
China, având drept obiective : 
    - semnarea Acordului de colaborare între Crucea Roşie Română, filiala Dâmboviţa şi Crucea 
Roşie Chineză, filiala Beijing. 
    - diverse întâlniri în provincia He–Bei, la invitaţia Guvernatorului acestei provincii, în vederea 
realizării unor acorduri la nivelul provinciilor şi la nivelul comunităţilor. 

 
În perioada 29.10.2005 - 02.11.2005, o delegaţie din oraşul Pucioasa, condusă de  viceprimarul 
oraşului, Constantin Tiberiu Popa, având în componenţă şi oameni de afaceri, au avut contacte cu 
oficialităţile şi mediul de afaceri din municipiul Cartaxo – Portugalia, la invitaţia acestora, în virtutea 
acordului de înfrăţire încheiat în anul 1998. Au avut loc întâlniri care au vizat segmente din 
domeniul administraţiei publice, economic, social, cultural – educativ, care au reprezentat un 
schimb de experienţă util în vederea viitoarei noastre integrării în Uniunea Europeană. 
 
În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul oraşului Pucioasa a emis în anul 2005 
un număr de 2.340 dispoziţii, faţă de1.867 în anul 2004, ceea ce înseamnă o mărire de 25,33 %, 
ca urmare a creşterii complexităţii sarcinilor care îi revin prin actele normative în vigoare şi prin 
hotărârile adoptate de Consiliul local. 
 
În anul 2005, în Primăria Pucioasa şi-au desfăşurat activitatea 52 salariaţi, din care 44 funcţionari 
publici,  6 persoane cu contract individual de muncă şi 2 demnitari (primar, viceprimar). 
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Analiza activităţii acestora s-a făcut în funcţie de organigrama şi ştatul de funcţii aprobate de către 
Consiliul local prin Hotărârile nr. 8/2005 şi 73/2005. 
 
Am cuprins în această secţiune şi serviciile publice aflate sub controlul Consiliului local. 
 

 
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  
(21 persoane, inclusiv directorul)  
Director executiv: ec. Adriana Sîrboiu 
 
a) Compartimentul economic, prognoză, buget finanţe publice, control financiar (6 

persoane) 
Bugetul local aprobat pentru anul 2005, în sumă de 11.355.030 RON a fost realizat la nivelul 
sumei de 10411 mii RON la partea de venituri şi 10328 mii RON la partea de cheltuieli. 
 
Din păcate, puterea economică scăzută a oraşului şi-a pus amprenta asupra principalilor indicatori 
ai veniturilor locale, şi anume cotele defalcate din impozitul pe venit şi impozitele şi taxele de la 
populaţie şi de la persoane juridice. 
 
În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local în anul 2005, Primăria Pucioasa, în calitate de 
ordonator principal de credite, a asigurat finanţarea a şapte instituţii publice: 

o 4 centre de învăţământ preuniversitar de stat   5010,58 mii RON 
o Serviciul Public de Prestări Servicii pentru Comunitate 1386,00 mii RON 
o Centrul Cultural I. Al. Brătescu-Voineşti     110,00 mii RON 
o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa     900,00 mii RON 

 
În cursul anului 2005 au mai fost înfiinţate două structuri: 

1.  „Evidenţa persoanei”, care a beneficiat de 23,19 mii RON finanţare din subvenţii de la 
bugetul de stat; 

2. În cadrul ordinii publice şi siguranţei naţionale – „Poliţia comunitară”, finanţată din bugetul 
local la nivelul sumei de 29,76 mii RON 

 
S-au acordat ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei, conform 
Legii nr. 416/2001 în sumă de 388,26 mii RON, 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 289,98 mii RON. 
 
Datoria publică internă aferentă împrumutului contractat în 2004 pentru lucrările de investiţii a fost 
onorată pentru anul 2005 în întregime, la nivelul sumei de 125,00 mii RON; de asemenea, 
dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice, în sumă de 67,56 mii RON, au fost achitate la 
zi, fără întârziere. 
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Din bugetul local s-au finanţat în 2005 lucrări de investiţii în sumă de 359,00 mii RON. 
 
Execuţia bugetului local pe anul 2005 este prezentată în tabelul următor: 

RON 
 

COD 
 

DENUMIRE INDICATORI Prevederi an 
2005 

Realizări la 31 
decembrie 2005 

0001 V E N I T U R I 11.355.030 10.411.410
0302 IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE 1.015.000 728.662
030202  Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 505.000 401.702
030203  Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de     

   persoane fizice 75.000 50.895
030209  Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 305.000 225.248
030230  Alte impozite si taxe de la populaţie 130.000 50.817
0502 IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI DE LA    
  PERSOANE JURIDICE 655.000 759.118
050201  Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 480.000 676.789
050202  Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 175.000 82.329
0802 ALTE IMPOZITE DIRECTE 300.000 187.604
080205  Taxa asupra mijloacelor de transport    
   deţinute de persoane juridice 90.000 52.564
080230  Alte încasări din impozite directe 210.000 135.040
1502 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 300 1.059
1702 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 305.000 306.506
170203  Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe    
   şi autorizaţii de funcţionare 10.000 9.535
170210  Taxe judiciare de timbru 25.000 88.840
170212  Taxe de timbru pentru activitatea notarială 250.000 171.868
170213  Taxe extrajudiciare de timbru 20.000 32.661
170230  Alte încasări din impozite indirecte 0 3.602
2102  VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 90.010 91.359
210206  Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 90.010 87.318
210230  Alte venituri de la instituţiile publice 0 4.041
2202 DIVERSE VENITURI 914.900 317.261
220203  Venituri din amenzi si alte sancţiuni    
   aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 0 11.615
220205  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara    
   locala a anilor precedenţi 568.400 4.580
220207  Venituri din concesiuni si închirieri 346.500 290.490
220224  Venituri din ajutoare de stat recuperate 0 1.500
220230  Încasări din alte surse 0 9.076
3002 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI     
  ALE STATULUI 80.000 380.075
300201  Venituri din valorificarea unor bunuri ale    
   instituţiilor publice 30.000 359.424
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300203  Venituri din vânzarea locuinţelor construite din    
   fondurile statului 50.000 20.651

3102 
COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT 1.763.800 1.462.354

310201  Cote defalcate din impozitul pe venit 1.300.000 1.071.554
310203  Sume alocate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa    
   pentru echilibrarea bugetelor locale 463.800 390.800
3302 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA    
  ADĂUGATĂ PENTRU BUGETELE LOCALE 6.161.020 6.121.612

330201 
 
 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, 
centrele judeţene si locale de consultanţă agricolă, 
precum şi pentru susţinerea sistemului de  protecţie a 
copilului 

 4.569.570 
 
 

 

 4.567.571

330205  
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea  adăugata pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu 
handicap, cultură, culte şi echilibrarea bugetelor locale 

1.158.000 
 

1.152.588

330206 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni si combustibili petrolieri 

400.000 
 

378.263

330207 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea  adăugata pentru 
finanţarea serviciilor comunitare de evidenta a 
persoanelor 

33.450 
 

23.190

3702 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 30.000 30.000
370216  Subvenţii primite pentru lucrările de cadastru imobiliar 30.000 30.000
4002 DONATII SI SPONSORIZARI 40.000 25.800
400201  Donaţii si sponsorizări 40.000 25.800
4802 VENITURI PROPRII 5.124.010 4.233.998
   
5002 CHELTUIELI 11.355.030 10.327.532
5102 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.384.850 1.302.011
510205  Autorităţi executive 1.351.400 1.278.821
510207  Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 33.450 23.190
5502 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NATIONALĂ 33.000 29.761
550209  Poliţia Comunitară 33.000 29.761
5702 ÎNVĂŢĂMÂNT 5.067.580 5.059.102
570202  Învăţământ preşcolar 853.420 853.291
570203  Învăţământ primar si gimnazial 2.182.960 2.176.356
570204  Învăţământ liceal 1.088.390 1.088.285
570205  Învăţământ profesional 942.810 941.170
5802 SĂNATATE 123.000 0
580203  Spitale 123.000 0

5902 
CULTURA, RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND 
ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 201.000 172.381

590203  Biblioteci publice comunale, orăşeneşti,    
   municipale şi judeţene 46.000 40.124
590207  Case de cultură 110.000 110.000
590215  Culte religioase 10.000 0
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590220  Activitatea sportivă 35.000 22.257

6002 
ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, 
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 1.857.610 1.759.746

600202  Centre de îngrijire şi asistenţă 1.072.410 1.035.734
600209  Ajutor social 410.000 388.263
600247  Drepturile asistentului personal pentru    
   copii şi adulţi cu handicap grav 295.400 289.989
600250  Alte acţiuni privind asistenţa socială,    
   alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 79.800 45.760
6302 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE 1.350.490 906.081
630203  Iluminat 402.300 333.430
630205  Întreţinere grădini publice, parcuri    
   zone verzi, baze sportive şi de agrement 160.000 135.174
630208  Locuinţe 200.000 0
630212  Amenajări hidrotehnice de interes local, in intravilan 45.000 19.408
630250  Alte acţiuni privind dezvoltare publica şi locuinţe 543.190 418.069
6402 MEDIU ŞI APE 276.000 191.065
640206  Salubritate 276.000 191.065
6802 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 860.500 712.857
680207  Transportul în comun 50.000 26.414
680212  Străzi 810.500 686.443
7202 ALTE ACŢIUNI 5.000 1.955
720202  Centre militare 0 0
720250  Alte cheltuieli 5.000 1.955
8802 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE     
  ŞI ALTE CHELTUIELI 70.990 67.566
880201  Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei    
   publice locale interne 70.990 67.566
9002 RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI ACORDATE 125.010 125.007
900203  Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii 125.010 125.007
9802 EXCEDENT 0 83.878
980201  Excedent 0 83.878

 
 

b) Serviciul Impozite şi taxe locale  
(7 persoane)  
Şef serviciu: ec. Gabriela Solomon 

În evidenţele Primăriei s-au înregistrat la finalul anului 2005 un număr de 8463 contribuabili, din 
care 7988 persoane fizice şi 475 persoane juridice. 
 
Îşi desfăşoară activitatea pe două planuri: 

 Impozite şi taxe 
 Operarea în baza de date şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform 

declaraţiilor depuse de contribuabili. 
 Verificarea şi controlul exactităţii datelor înscrise în declaraţii, în conformitate cu 

actele notariale sau contabile anexate. 
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 Identificarea persoanelor fizice şi juridice care posedă bunuri supuse impozitării, 
dar nedeclarate şi întreprinderea de acţiuni pentru intrarea acestora în legalitate. 

 Întocmirea declaraţiilor de impunere conform Codului fiscal. 
 Încasarea sumelor datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice, calcularea 
şi încasarea majorărilor pentru plăţile efectuate după expirarea termenelor legale 
de plată. 

 Urmărirea permanentă a situaţiei sumelor restante şi luarea măsurilor legale, de 
la caz la caz. 

 Urmărirea permanentă a amenzilor de circulaţie (verificare, încasare, debitare). 
 Pe baza unui program de control, au fost verificate prin sondaj un număr de 10 

contribuabili persoane juridice, în urma cărora au fost întocmite procese verbale, 
urmărindu-se corectitudinea declaraţiilor de impunere în concordanţă cu datele 
înscrise în evidenţele contabile şi în patrimoniul societăţilor comerciale. 

 
 Executare silită 

 Emiterea de peste 2000 de somaţii şi titluri executorii, atât pentru persoane fizice, 
cât şi pentru persoane juridice. 

 Înfiinţarea unui număr de peste 300 de popriri pe venituri de orice fel (salarii, 
pensii, conturi bancare, I.V.G.). 

 10 înscrieri la masa creditorilor. 
 3 sechestre pe bunuri imobile pentru datoriile la bugetul local ale unor persoane 

juridice, finalizate cu recuperarea debitelor restante. S-au avut în vedere în 
special contribuabilii cu mari debite.  

 
Pe ansamblu, rezultatele activităţii serviciului sunt sintetizate în tabelul următor (cu cifrele în 
RON): 

 Planificat Realizat Procent
TOTAL Plan buget venituri proprii 2005 5124014 4233997,7 83 %

 
Făcând o comparaţie cu anul 2004, când s-au încasat 3371715,89 RON, reprezentând 86 % din 
ceea ce se planificase, se constată că veniturile proprii, deşi din punct de vedere valoric au 
crescut, s-au încasat într-o proporţie ceva mai mică. 
 
 Pe lângă activităţile curente, salariaţii serviciului, împreună cu alţi salariaţi din Primărie, au 
participat la implementarea proiectului Phare privind noul soft specializat pentru impozite şi taxe. 
 

c) Compartimentul administrarea domeniului public şi privat, control comercial, pieţe 
şi oboare, administrativ, deservire, protocol (7 persoane) 
Sectoare de activitate: 

 Administrarea domeniului public şi privat, control comercial 
 S-au eliberat 38 de autorizaţii pentru persoane fizice, din care: 

- 15 în domeniul comerţ 
- 12 în domeniul prestări-servicii 
- 11 în domeniul producţie 

 S-au eliberat 15 de autorizaţii pentru asociaţii familiale, din care: 
- 10 în domeniul comerţ 
- 3 în domeniul prestări-servicii 
- 2 în domeniul producţie 
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 Au fost emise 35 de Acorduri de funcţionare 
 S-au verificat 6 unităţi de comerţ şi prestări servicii, ca urmare a 

reclamaţiilor din partea cetăţenilor  în ceea ce priveşte  protecţia calităţii            
si siguranţei alimentelor. 

 Urmărirea aplicării, verificarea sau redactarea, după caz, a contractelor 
încheiate ca urmare a aplicării hotărârilor Consiliului local: 
- 15  contracte comerciale închiriere spatii comerciale, sedii 
- 50 contracte comerciale închiriere terenuri domeniu public si privat 
- 83 contracte concesiune terenuri 
- 8 contracte de vânzare-cumpărare terenuri  

 Urmărirea activităţilor de transport: 
- 3 autorizaţii taxi pentru operatori de transport SRL 
- 2  autorizaţii taxi pentru taximetrişti independenţi PF 
- 11 autorizaţii de libera trecere 

 Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public: 
În anul 2005 au fost efectuate intervenţii la peste 200 corpuri de iluminat public 
şi 6 puncte de aprindere,  constând în înlocuirea de lămpi, bobine, ignitere, 
startere, contactoare, ceasuri programatoare, refacere legături, dintr-un total de 
980 corpuri iluminat existente. Nu au fost efectuate lucrări de extindere pe 
reţele secundare, acestea urmând a fi executate în cursul anului 2006. 

 Coordonarea activităţii de ecarisaj: peste 200 de câini comunitari adunaţi, cu 
sprijinul logisticii Primăriei Târgovişte. 

 Dezinsecţie pe domeniul public, pe o suprafaţă de 100.000 mp (parcuri, spaţii 
verzi) 

 Deratizare pe domeniul public, pe o suprafaţă de circa 60.000 mp (pubele 
publice, piaţă, sedii unităţi de învăţământ, sanitare, clădiri administrative). 

 
 Pieţe şi oboare 

Compartimentul administrează Piaţa Cartaxo şi oborul orăşenesc. 
S-a încasat suma totală de 85.958,70 RON , din care : 

 S-au încasat 70.244 RON reprezentând taxă forfetare (taxa de tarabă zilnică) 
 S-au încasat 10.322,50 RON reprezentând taxe chirii tarabe (în piaţă sunt 58 

de tarabe) 
 S-au încasat 4.020,5 RON reprezentând taxe cântare 
 S-au încasat 949 RON reprezentând taxe obor  
 S-au încasat 422,70 RON reprezentând taxe etichete 
 S-au încheiat 465 contracte de închiriere tarabe 

       Alte activităţi: 
 Controale zilnice împreună cu Poliţia Naţională şi Poliţia Comunitară pentru 

prevenirea comerţului ilegal 
 Asigurarea curăţeniei, întreţinerea mijloacelor fixe din dotarea pieţei,  
 Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor 
    Medierea incidentelor dintre producători 

 
 Administrativ, protocol, deservire 

Activităţi: 



 Raport privind starea economico-socială a oraşului Pucioasa 

şi activitatea administraţiei publice locale în anul 2005 

PRIMĂRIA PUCIOASA 

Februarie 2006 

 

Primăria Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, Pucioasa, cod poştal 135400, jud. Dâmboviţa 
Tel: 0245-232 277; Fax: 0245-232 276, 0245-232277; E-mail: info@primpuc.ro; 

Web: www.pucioasa.home.ro 
 

40

 Aprovizionarea cu obiecte de inventar diverse, materiale, consumabile, 
carburanţi şi lubrefianţi, piese de schimb, etc., pentru buna desfăşurare a 
activităţii compartimentelor Primăriei. 

 Asigurarea unor servicii de protocol. 
 Deservirea maşinilor Primăriei, inclusiv: 

- Eliberarea de foi de parcurs şi bonuri de benzină pentru autoturismele 
Primăriei şi Poliţiei Comunitare. 

- Calculul consumului lunar de carburant pe fiecare autoturism în parte. 
 Altele: 

- Fotografierea aspectelor importante din viaţa oraşului şi activitatea 
Primăriei; 

- Întocmirea actelor, vizelor, legitimărilor, legitimaţiilor, precum şi organizarea 
meciurilor oficiale şi amicale ale echipei de fotbal PAS Pucioasa. 

 
 

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) 
S-au realizat: 

 Anchete sociale: 2702, din care: 
• pentru ajutor social cf. Legii 416/2001: 600     
• pentru curatele: 96         
• pentru burse şcolare: 10         
• pentru poliţie şi judecătorie: 95       
• pentru ajutoare financiare: 40       
• pentru alocaţii complementare: 922        
• pentru alocaţii de susţinere: 540       
• pentru locuinţe: 16         
• pentru protecţia copilului: 70       
• pentru handicap: 178         
• pentru indemnizaţie conf. Ordinului 794/380/2002: 29    
• pentru indemnizaţie hrană persoane cu HIV: 12    
• pentru diverse alte solicitări: 94       

  
 S-au întocmit: 
• Dosare noi pentru ajutor social: 8 
• Dosare alocaţii complementare: 461 
• Dosare alocaţii de susţinere: 255        
• Dosare alocaţii de stat: 157 
• Dosare alocaţii copii nou născuţi: 125 
• Dosare angajare asistenţi personali: 31 
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• Dosare  indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002: 29 
• Dosare ajutoare financiare: 40 
• Dosar ajutor de deces: 1 
• Adeverinţe ajutor social: 2000 
• Adeverinţe alocaţii complementare/susţinere: 20 
• Adrese către beneficiarii de alocaţii de susţinere: 380  
• Adrese către protecţia copilului: 78 
• Întocmire plan servicii, dispoziţii plan servicii: 7 
• Răspunsuri cereri, petiţii: 70 
• Dispoziţii ajutor social (acordare, modificare nr. membri şi cuantum, suspendare, 

încetare, reluare plată ajutor social, ajutor încălzire): 800 
• Dispoziţii alocaţii copii nou născuţi: 125 
• Dispoziţii alocaţii de susţinere (acordare, modificare nr. membri şi cuantum, 

suspendare, încetare, reluare plată): 300 
• Dispoziţii alocaţii complementare (acordare, modificare nr. membri şi cuantum, 

suspendare, încetare, reluare plată): 500 
• Dispoziţii curatele, tutele: 96 
• Dispoziţii angajare,prelungire,încetare contracte de muncă asistenţi personali: 58 
• Dispoziţii acordare indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002: 29 
• Dispoziţii ajutoare de urgenţă, de înmormântare: 13 
• Contracte de muncă asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav: 15  
• Acte adiţionale la contractele de muncă: 14 
• Operare cărţi de muncă (majorare salariu, diverse schimbări): 78 
• Distribuire lapte praf       

- beneficiari: 1311 
- cutii lapte praf distribuite: 9185 

 
 Alte activităţi cu caracter periodic: 
• Întocmire, verificare fişe de calcul ajutor social (lunar) 
• Pontaj asistenţi personali (lunar) 
• Întocmire ştate plată ajutor social (lunar) 

 
 Rapoarte şi sinteze întocmite şi transmise periodic: 
• 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 (lunar) 
• Raport statistic persoane cu handicap (trimestrial) 
• Situaţie Legea 116/2002 pentru Direcţia Muncii (trimestrial) 

 
b) Compartimentul evidenţă a persoanelor (4 persoane, din care 2 poliţişti) 
Şi-a desfăşurat activitatea pe două planuri: 

 Biroul care funcţionează în clădirea Poliţiei Pucioasa (3 persoane) 
• Total cărţi de identitate eliberate:                      2.980 
• Total cărţi de identitate provizorii eliberate:           66 
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• Total acte identitate eliberate :                          3.046 
• Total schimbări domiciliu :                                    519 
• Total vize reşedinţă :                                            394 
• Total paşapoarte :                                                874 
• Total cărţi de alegător eliberate :                      2.493 
• Persoane luate în evidenţă la naştere :               358 

 
 Biroul de stare civilă din incinta Primăriei (1 persoană) 

Prezentăm comparativ activitatea pe anii 2004 şi 2005, în scopul unei mai bune înţelegeri 
a situaţiei de la nivelul oraşului, cu menţiunea că, datorită faptului că naşterile care au loc la 
Spitalul Orăşenesc Pucioasa se înregistrează la Primăria Pucioasa, chiar dacă părinţii au 
domiciliul în altă localitate. 

 
ACTIVITATEA 2004 2005 

Număr acte stare civilă înregistrate,  
din care: 

312 370 

          - acte naştere 91 92 
          - căsătorii  124 107 
          - decese  97 171 
Număr acte stare civilă eliberate (inclusiv duplicate),  
din care: 

465 590 

          - acte naştere 195 200 
          - căsătorii  150 198 
          - decese  120 192 
Livrete de familie eliberate 218 173 
Număr sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale 247 220 
Sentinţe divorţ operate 9 30 

 
 

3) BIROUL URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, AMENAJAREA 
TERITORIULUI, PROTECŢIA MEDIULUI, MONUMENTE ISTORICE, CADASTRU 
URBAN ŞI IMOBILIAR – EDILITAR, LUCRĂRI PUBLICE, LICITAŢII, RELAŢII CU 
ASOCIAŢIILE DE LOCATARI  
(6 persoane) 
Şef birou: ing. Mihail Hosszu 
 
Activităţi principale: 
• Investiţii 
Obiective realizate: 

- Modernizări străzi                           197,46 mii RON 
- Cadastru imobiliar        30,00 mii RON 
- Sistem informatizat de management pt. terenuri extravilan  30,00 mii RON 
- Cofinanţare locală programului de impozite şi taxe    26,25 mii RON 
- Rate leasing Platformă de lucru la înălţime     21,33 mii RON 
- Studiu de fezabilitate „Centrul de Afaceri Pucioasa”   15,00 mii RON 
- Studiu de fezabilitate ”Amenajare Valea Neagră”    10,00 mii RON 
- Proiectare zid de sprijin drum comunal Zărăfoaia Maluri       8,07 mii RON 
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- Racord electric Staţia de pompe Glodeni Vale        5,42 mii RON 
- Centrală termică piaţă           4,93 mii RON 
- Şarpantă şi învelitoare staţia de epurare         4,38 mii RON 
- Dotări motopompe de evacuare ape uzate         3,98 mii RON 
- Dotări administraţia publică           1,68 mii RON 
- Proiect sala de sport şi stadion          0,50 mii RON 

 
• Urbanism 

S-au eliberat: 
 certificate de urbanism: 280 
 certificate de înstrăinare: 329 
 autorizaţii de construire: 134 
 autorizaţii de desfiinţare:19 
 autorizaţii de branşament:19 
 permise de circulaţie căruţe:17 
 avize de construire: 46 

Diverse cereri rezolvate: 196. 
 
 

4) BIROUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ, INFORMATICĂ  
(5 persoane) 
Şef birou: ing. Dănuţ Olaru 
 

Îşi desfăşoară activitatea pe 3 planuri: 
 

 Programe de integrare europeană (3 persoane) 
• Continuarea implementării şi finalizarea următoarelor proiecte, la sfârşitul lunii mai, 

urmată de raportările finale: 
     1. Proiectul „Centrul de zi „Suflet de copil” finanţat prin Programul PHARE 2001 - 

Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în Servicii Sociale. 
Proiectul se referă în principiu la înfiinţarea unui centru de tip grădiniţă socială pentru 
copiii cu cerinţe speciale din oraşul Pucioasa, într-o clădire reabilitată şi dotată la cel 
mai înalt nivel din fondurile proiectului. Prin acest proiect s-au creat 51 de noi locuri 
de muncă, cea mai mare parte pentru şomeri, iar 80 de copii din oraşul Pucioasa au 
primit gratuit, timp de 10 luni, educaţie, asistenţă medicală, psihologică, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente şi 3 mese pe zi. Valoarea proiectului a fost 
de 221.608 Euro, din care 198.990 Euro grant şi 22.618 Euro contribuţie locală. 
Continuarea proiectului se face prin intermediul Grădiniţei nr. 3, în acelaşi sediu. 
 

     2. Proiectul „Centrul de recuperare şi consiliere pentru vârsta a treia  Pucioasa”, 
finanţat prin Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de 
Investiţii în Servicii Sociale. Proiectul se referă la introducerea de încălzire centrală în 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (Căminul de Bătrâni), montarea de geamuri 
şi uşi termopan şi la înfiinţarea unor cabinete specializate (kinetoterapie, asistenţă 
socială, psihologie, medicale), dotate corespunzător. Prin acest proiect s-au creat 10 
noi locuri de muncă.  Valoarea proiectului a fost de 122.107 Euro, din care 108.389 
Euro grant şi 13.718 Euro contribuţie locală. 

   Proiectul continuă prin intermediul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa. 
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• Continuarea implementării următoarelor proiecte, care se vor finaliza în anul 2006: 
     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 se referă la executarea reţelelor exterioare de gaze, energie electrică, apă 
şi canalizare, aleilor, trotuarelor, drumurilor, parcărilor şi spaţiilor verzi pentru cele 4 
blocuri construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în zona Stadion. 
Valoarea proiectului este de 197.680 Euro, din care 176.261 Euro reprezintă 
finanţarea nerambursabilă, iar 21.419 Euro cofinanţarea locală. 

 
     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 se referă la diverse reparaţii, 
modernizări şi dotări ale Spitalului, inclusiv schimbarea centralei termice. Valoarea 
proiectului este de 114.713 Euro, din care 101.934 Euro reprezintă finanţarea 
nerambursabilă, iar 12.779 Euro cofinanţarea locală. 

 Întârzierile în implementarea acestor două proiecte se datorează faptului că 
proiectele tehnice au fost avizate de către Ministerul Integrării Europene abia în luna 
noiembrie 2005, deşi fuseseră transmise de Primăria Pucioasa cu peste un an 
înainte. Nu există probleme legate de grantul alocat, deoarece termenul de finalizare 
a proiectelor este sfârşitul lunii septembrie 2006. 

 
    3. Proiectul Sistem informatizat pentru gestionarea impozitelor si taxelor locale la 

Primăria Pucioasa”, finanţat prin programul PHARE 2002, Fondul de modernizare 
pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local. Proiectul are în vedere dotarea 
Serviciului de impozite şi taxe locale cu echipamente şi soft performant în domeniu, 
instruire şi suport tehnic. Valoarea proiectului este de 24.621 Euro, din care 20.000 
Euro reprezintă finanţarea nerambursabilă, iar 4.621 Euro cofinanţarea locală. 
Proiectul este în curs de finalizare. În prezent se lucrează cu noul program pentru 
impozite şi taxe locale. Datorită incompatibilităţilor dintre cele două programe, 
transferul bazelor de date a fost extrem de dificil. 

 
• Îndeplinirea sarcinilor care reveneau Primăriei Pucioasa pentru următoarele proiecte, 

derulate în calitate de partener: 
     1. Proiectul „Centru regional de certificare în informatica”, derulat de către Asociaţia 

Universităţilor Populare Germane în parteneriat cu Primăria Pucioasa, reprezentată 
de Centrul Cultural, care s-a preocupat de tot ceea ce a implicat acest parteneriat. 
Prin proiect s-a realizat dotarea Centrului Cultural Pucioasa cu echipamente 
necesare efectuării cursurilor pentru obţinerea Paşaportului european de conducere 
a calculatorului Xpert, atestat pentru obţinerea căruia s-au desfăşurat cursuri gratuite 
pentru şomerii din oraş. Proiectul a fost derulat prin Programul PHARE 2002 
Coeziune economică şi socială, Dezvoltarea resurselor umane. 

 
     2. Proiectul „Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice”, derulat de către 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa”, cu sprijinul căruia s-a reparat o aripă din sediul unde 
a funcţionat Grădiniţa nr. 3 şi s-a realizat dotarea CARP Pucioasa cu mobilier, bunuri 
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electronice şi aparatură de kinetoterapie necesară pentru funcţionarea centrului.  
Proiectul a fost derulat prin Programul PHARE 2001 - Coeziune Economica şi 
Socială, Schema de Investiţii în Servicii Sociale. 

 
     3. Proiectul „E-Autorizaţie”, derulat de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin care 

am primit echipament de calcul (calculator şi imprimantă) şi soft specializat pentru 
gestionarea activităţii de autorizare a construcţiilor. 

 
     4. Proiectul „Portal E-Dâmboviţa”, derulat de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin 

care am primit un calculator pentru întreţinerea şi dezvoltarea paginii web a Primăriei. 
Ultimele doua proiecte sunt finanţate din fondurile programului PHARE 2002, Fondul 
de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local şi sunt în curs de 
finalizare. 
 

 Nici unul din cele 4 proiecte derulate în parteneriat nu a presupus o contribuţie 
financiară din partea Primăriei Pucioasa. 

 
• Întocmirea şi depunerea proiectului „Complexul 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. 

 
• Refacerea, cu sprijinul unor specialişti colaboratori, a site-ului oficial al Primăriei 

Pucioasa, www.pucioasa.home.ro, care a obţinut locul II la secţiunea oraşe, la 
concursul „Comunitatea virtuală” al paginilor web ale administraţiilor publice locale, 
organizat de către Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică din 
România. S-a găsit o soluţie pentru actualizarea periodică a acestuia şi s-au început 
activităţile necesare pentru schimbarea soluţiei actuale de conectare la Internet. 
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. 
 

 Informatică (1 persoană) 
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 31 de calculatoare şi 26 de imprimante existente în Primărie la sfârşitul anului 2004 
sau adăugat încă 6 calculatoare şi o imprimantă, toate achiziţionate prin intermediul 
programelor cu finanţare externă, numărul total al acestora fiind acum de 37 calculatoare 
desktop şi 27 de imprimante. 

 

http://www.pucioasa.home.ro/
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Totodată 4 salariaţi ai Primăriei au obţinut certificarea europeană Xpert în domeniul 
mânuirii calculatorului. 

 
 Secretariat Primărie (1 persoană) 

S-au asigurat: 
- transmiterea în termen a dispoziţiilor primarului către Prefectură 
- legăturile telefonice exterioare ale Primăriei 
- redactarea lucrărilor de secretariat pentru primar şi viceprimar 
- protocolul persoanelor care au vizitat Primăria. 
 

5) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT AUDIT INTERN  
(1 persoană) 
 

Au fost efectuate 6 controale conform planificării şi 3 controale din dispoziţia expresă a primarului, 
rezultatele verificărilor fiind transmise primarului oraşului, care a luat măsurile necesare pentru 
remedierea aspectelor constatate. 
 
 
6) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT PERSONAL, SALARIZARE, RESURSE 

UMANE  
(1 persoană) 
Activităţi: 

 S-a operat în 80 cărţi de muncă 
 S-au organizat 11 concursuri de angajare. 

 
 
7) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT PROTECŢIE CIVILĂ, PSI 

(1 persoană) 
Capacitatea de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă a fost reflectată în documentele operative 
ale  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Pucioasa şi anume: dispoziţia cu lista 
persoanelor care fac parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă al oraşului şi tabelul cu 
persoanele care fac parte din Centrul Operativ, Regulamentul Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgentă al oraşului Pucioasa, Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor, Planul anual de 
pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenta la nivelul oraşului Pucioasa şi altele, documente care 
au corespuns cerinţelor actuale şi au putut fi puse în aplicare în timp scurt şi cu eficienţa 
corespunzătoare. 
 
În anul 2005 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi detaşamentul de Pompieri Militari din 
oraşul Pucioasa au acţionat în mai multe rânduri pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
inundaţiilor din lunile aprilie, mai, august şi septembrie. Cu tot efortul acestora, datorită ploilor 
abundente (torenţiale) au fost afectate unele locuinţe, anexe gospodăreşti, drumuri judeţene, 
poduri, etc. după cum urmează: 
  - locuinţe afectate   =   55; 
  - anexe gospodăreşti   = 114; 
  - drumuri judeţene   = 0,5 Km; 
  - poduri    =     4; 
  - drumuri locale şi străzi  = 10,4 Km; 
  - suprafeţe agricole   = 20,6 ha; 
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  - grădiniţe    =     1. 
 
După oprirea ploilor din luna septembrie a anului 2005, pe str. Salcâmilor din oraşul Pucioasa, pe 
aproximativ 20 m, a avut loc o alunecare de teren, afectând 2 case. Întrucât nu se mai putea locui 
în aceste imobile s-a luat măsura mutării acestor familii într-unul dintre blocurile ANL de pe str. 
Rândunelelor. 
 
Tot datorită ploilor abundente, pe DJ 710 - Pucioasa – Bezdead, în punctul „ Puţul lui Ştefan”, a 
avut loc o alunecare de teren pe aproximativ 80 m, iar în cartierul Bela tot o alunecare de teren de 
aproximativ 80 m, avariind drumul de acces la imobilele de la nr. 137 la nr. 140. 
 
 
8) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE 

A CETĂŢENILOR ŞI INFORMAŢII CLASIFICATE, RELAŢII CU MASS-MEDIA, 
REGISTRATURĂ  
(2 persoane + 1 persoană de la compartimentul de asistenţă socială) 

 Au fost înregistrate un număr de 17.988 documente 
 S-a asigurat secretariatul audienţelor la conducerea Primăriei. În anul 2005 s-a înregistrat 

un număr de 559 persoane care au solicitat audienţă la conducerea primăriei, faţă de 916 
în anul 2004.  

 
Cu toate că acest important compartiment a fost creat de peste 2 ani, cetăţenii continuă să se 
adreseze direct celorlalte birouri, cu efecte negative asupra eficacităţii muncii celorlalţi salariaţi.  
 
 
9) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT CADASTRU FUNCIAR, REGISTRUL 

AGRICOL, ADMINISTRARE ISLAZ, FOND FUNCIAR ŞI LEGEA NR. 10/2001  
(3 persoane) 
 
• Cadastru funciar, administrare islaz, fond funciar 

 În baza Legii nr. 247/2005 s-au înregistrat un număr de 457 cereri, din care pana la 
sfârşitul anului 2005 s-au pregătit un număr de 226 dosare, care au fost discutate in 
şedinţele comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar.  

 S-au întocmit 9 note de prezentare privind Legea nr. 18/1991 si Legea nr. 1/2000, 
pentru Comisia judeţeana de fond funciar. 

 În vederea definitivării planului de situaţie şi delimitare s-au întocmit şi eliberat 500 
exemplare. privind Anexele 5 şi 6. 

 S-au întocmit şi eliberat 79 de adeverinţe din arhiva Primăriei Pucioasa. 
 S-au întocmit si eliberat 27 de adeverinţe solicitate de Judecătorie. 
 S-a participat la efectuarea a 21 expertize tehnice. 
 S-au efectuat 109 deplasări in teren pentru măsurători si identificări. 
 S-a răspuns la 509 petiţii. 
 S-a efectuat inventarierea domeniului privat şi public şi evaluarea a 30 parcele. 
 S-au întocmit 4 documentaţii privind Legea nr. 15/2003. 
 S-a participat la 3 acţiuni de marcare a arborilor împreuna cu reprezentanţii Ocolului 

Silvic Pucioasa. 
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• Registrul agricol 
 S-au întocmit 85 de adeverinţe documentaţii pentru eliberarea Ordinului Prefectului, 

necesare persoanelor care locuiesc la bloc. 
 S-au întocmit şi eliberat 3400 adeverinţe (registru agricol, membru component, ajutor 

social, venituri etc.). 
 S-a completat registrul agricol, prin deschiderea de noi poziţii şi modificări la poziţiile 

iniţiale pentru 5300 de roluri. 
 S-au întocmit şi eliberat 32 de adeverinţe solicitate de Judecătorie. 
 S-au efectuat toate raportările către Direcţia Generală Judeţeană de Statistică 

Dâmboviţa. 
 

• Activităţi legate de aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

 Număr total de notificări primite în baza legii: 206 
 Număr de notificări trimise spre soluţionare altor instituţii: 22 
 Număr de notificări reţinute pentru soluţionare: 184 
 Număr de notificări pentru care s-au emis dispoziţii de restituire în natură: 11 
 Număr de notificări pentru care s-au emis dispoziţii de acordare de titluri de valoare 

nominală: 24 
 Număr de notificări pentru care s-au emis dispoziţii de acordare de acţiuni la societăţi 

comerciale: 2 
 Număr de notificări pentru care s-au emis dispoziţii de respingere: 71 
 Număr de notificări rămase de soluţionat : 71 

 
În luna iulie 2005, Legea nr. 10/2001 a fost modificată şi completată prin Legea 247/2005, lege 
care a permis persoanelor care au depus notificări să completeze dosarul cu alte acte, motiv 
pentru care, comisia şi-a întrerupt activitatea până la data de 01.01.2006, dată când aceasta 
s-a reluat. 
 
 
 

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

 
Fondul de carte al bibliotecii numără 43484 volume, din care 757 intrate în cursul anului 2005. 
Dintre acestea, 117 au fost achiziţionate prin Biblioteca Judeţeană, 529 prin donaţii de la diverse 
persoane şi 111 de către primărie.  În anul 2005 s-a înregistrat un număr de 3555 de  cititori 
înscrişi, la care se adaugă utilizatorii sălii de lectură şi cititori din alte localităţi  ce au beneficiat de 
volumele din fondul de referinţă al bibliotecii, iar numărul de volume împrumutate a fost de 57019. 
 
Ca instituţie de cultură, Biblioteca orăşenească Pucioasa s-a implicat în numeroase activităţi:  

- parteneriate cu cadrele didactice ale Şcolilor generale nr. 1 şi nr. 4 Pucioasa; 
- colaborări cu instituţiile de preşcolari (Grădiniţele nr. 1 şi 2), organizând activităţi în cadrul 

manifestărilor anuale ale bibliotecii (Centrele metodice „ Zilele Bibliotecii”); 
- organizări săptămânale de expoziţii de carte, dedicate aniversărilor marilor autori români; 
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- concursuri fulger pe diferite teme: 24 Ianuarie 1859, 9 Mai – Ziua Europei, 6 Iulie 1600 – 
Prima Unire Politică a Ţărilor Române, 3 Martie – Ziua Mondială a Scriitorilor, 7 Aprilie – 
Ziua Mondială a Sănătăţii, 23 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii; 

- popularizare în unităţile de învăţământ a numeroase volume ale scriitorilor dâmboviţeni şi 
locali; 

- organizarea „Zilelor Bibliotecii” – ediţia a X-a şi a activităţilor incluse în programele 
centrelor metodice trimestriale, cu sprijinul consiliului ştiinţific; 

- realizarea unei activităţi de colaborare cu edituri dâmboviţene şi naţionale, prin 
prezentarea la avizierul existent în bibliotecă a ofertelor de carte şi preţuri oferite de 
acestea. 

 
Principala activitate fiind împrumutul la domiciliu, iar fondul de carte destul de uzat fizic, salariaţii 
au efectuat continuu operaţia de recondiţionare a cărţilor.  
 
O atenţie deosebită s-a acordat recuperării cărţilor de la cititorii restanţieri, prin somarea acestora 
la domiciliu sau la unitatea de învăţământ.  
 
De asemenea, se realizează permanent şi bibliografii tematice, la cererea utilizatorilor. 
 
 

 
C) SERVICIUL POLIŢIA COMUNITARĂ PUCIOASA  

(10 persoane) – coordonat de Ion Maier  
 
A fost înfiinţat la data de 24.03.2005, în baza Legii nr. 371/2004 şi a Hotărârii Consiliului local 
Pucioasa nr. 27/24.03.2005, începând să funcţioneze efectiv de la 01.10.2005, având drept scop 
înlocuirea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor prestate până atunci de către Serviciul Judeţean 
de Pază (Gardienii Publici). 
 
La începutul activităţii s-a pus accent pe întocmirea şi redactarea documentelor operative 
necesare asigurării bazei legale de funcţionare şi asigurării suportului logistic pentru buna 
desfăşurare a activităţilor specifice. 
 
Şi-a desfăşurat activitatea pe două planuri: 
• Activitatea specifică de ordine şi siguranţă publică: 

 Patrulări zilnice pe itinerariile de deplasare conform consemnului particular aprobat prin 
Planul de Pază şi Siguranţă Publică, fiind legitimate un număr de 25 persoane, din care 15 
au fost avertizate pentru: lipsa vizelor trimestriale pe certificatul de producător, lipsa 
verificării metrologice a cântarelor persoanele sau pentru nejustificarea prezenţei în zonele 
respective. 

 S-au întreprins măsuri pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona unor instituţii de 
învăţământ: Grupul Şcolar Industrial şi Şcolile Generale nr. 2,3 şi 4.. 

 Au fost asigurate măsurile necesare pentru păstrarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 
diverselor manifestări cultural-artistice, religioase sau omagiale: Ziua naţională a României, 
Serbările de iarnă organizate la Centrul Cultural, Şcoala nr. 4, Grupul Şcolar Industrial, 
manifestările organizate cu ocazia Anului Nou. 
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 S-au intensificat măsurile privind păstrarea curăţeniei în oraş, interzicerea circulaţiei 
vehiculelor cu tracţiune animală în afara traseelor autorizate, preîntâmpinarea depozitării 
deşeurilor în punctele: podul de la Pucioasa – Sat , Glodeni - Vale şi Miculeşti. 

 Au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1200 RON (3 sancţiuni conform 
Legii nr. 61/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 3 sancţiuni 
conform OG 21/2002). 

 
• Activitatea de instruire, arme şi muniţii, P.S.I. şi protecţia muncii: 

 S-au întocmit planurile tematice de pregătire profesională specifică, atât pentru funcţionarii 
publici – agenţi comunitari, cât şi pentru agenţii de pază. 

 S-au organizat, lunar, şedinţe de instruire şi aplicaţii practice, cu tot personalul. 
 S-a efectuat instruirea personalului pe linia cunoaşterii şi respectării Normelor de protecţia 

muncii şi P.S.I. 
 S-au încheiat Protocoale de colaborare cu: Poliţia Comunitară sector 2 Bucureşti, 

Comisariatul General pentru Societatea Civilă, Poliţia Oraşului Pucioasa şi Asociaţia 
Poliţiştilor Comunitari din România. 

 S-au făcut propuneri de modificare şi completare a Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. 

 S-au realizat alte măsuri specifice atribuţiilor. 
 
 
 
D) SERVICIUL PUBLIC DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU COMUNITATE  

(cunoscut şi sub denumirea: Atelierul de prestări servicii pentru comunitate) 
Director: ing. Călin Valentin 

 
A fost înfiinţat printr-un proiect al Primăriei Pucioasa, finanţat din fonduri externe nerambursabile şi 
din bugetul local. 
 
Are un număr de 75 salariaţi permanenţi. La aceştia s-au adăugat încă 30 de persoane, angajate 
pe perioadă determinată de 7 luni. 
 
Activitatea sa se desfăşoară pe multiple planuri, dintre care le menţionăm numai pe cele mai 
importante: 

• Amenajare trotuare şi străzi 
                   Materiale produse în 
                                    acest scop 
Lucrarea şi locul 

Pavele albe 
(mp) 

Pavele roşii 
(mp) 

Borduri mari 
(buc.) 

Borduri mici 
(buc.) 

Str. I.H. Rădulescu:   650 m.l. 530,5 530,5 0 2875 
Str. Avram Iancu:       300 m.l. 526 526 406 556 
Str. Fântânilor:           150 m.l. 221,5 78,5 300 0 
Str. Republicii:            100 m.l. 84 84 0 0 
Liceul N. Titulescu:      80 m.l. alee 82,5 82,5 0 330 
Spital (recuperare):     25 m.l. alee 0 44 50 50 
                  TOTAL: 1055 m.l. 1444,5 1345,5 756 3811 
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• Amenajarea unor obiective: 
                                              Materiale produse  
                                                      în acest scop 
Lucrarea şi locul 

Pavele roşii 
(mp) 

Borduri mici 
(buc.) 

Dale şanţ 
(buc.) 

Amenajare fântână parc alee acces la fântână 0 82 61 
Amenajare troiţa în vârf Bela, trepte beton şi 
postament 

5 65 0 

TOTAL 5 147 61 
 
• Amenajări şanţuri de scurgere 

                                 Materiale produse  
                                         în acest scop   
Lucrarea şi locul 

Rigole 
(buc.) 

Dale şanţ  
(buc.) 

Şanţ cu rigole Bela:                880 m.l. 2200 0 
Şanţ cu rigole Miculeşti:         390 m.l. 978 0 
Şanţ cu rigole Carierei:            40 m.l. 100 0 
Şanţ rigole mici Miculeşti:        23 m.l. 93 0 
Glodeni-Vale, str. Răpăşeşti:   35 m.l. 80 0 
Şanţ rigolat Pucioasa-Sat:      145 m.l. 300 0 
Şanţ dalat Pucioasa-Sat:        145 m.l. 0 628 
                               TOTAL: 1658 m.l. 3751 628 

 
• Reparaţii străzi 

                                  
Lucrarea şi locul 

Zgură  Z 2  
(m.c.) 

Zgură  Z 1 Antiderapant 
(m.c.) 

Pucioasa-Sat 992  
Bela 270  
Diaconeşti – Bulgărea 244  
Glodeni-Vale 100  
Glodeni – Tebeiceşti 72  
Brebeneşti 64  
Piaţa Filatură 18  
                                                  TOTAL: 1760 60 

 
• Asigurarea şi întreţinerea iluminatului public şi ornamental 

- intervenţii la 200 lămpi prin înlocuire de corpuri de iluminat, bobine, ignitere. 
- repararea a 15 lămpi cu lumina intermitentă prin intervenţie la modulele electronice 

şi înlocuirea becurilor; 
• Curăţenie 

- repararea şi înlocuirea a  50 şipci de bănci pe parcursul anului 
- achiziţionarea şi înlocuirea a 30 coşuri de gunoi stradale 
- achiziţionarea materialelor, confecţionarea şi vopsirea a 70 elemente de gard 
- achiziţionarea, confecţionarea şi montarea a 2 bariere de limitare trafic în Pucioasa-

Sat 
- s-au înlocuit 20 semne de circulaţie; 
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• Sectorul Sere  
- s-au achiziţionat seminţe, 150.000 fire de flori ornamentale pentru ghivece stradale 

şi ronduri de flori. 
- s-a tuns gazonul pe zonele verzi : 50.000 m.p. săptămânal, între 01.05-01.10.2005 
- s-au transportat 100 m.c. pământ vegetal la blocurile ANL Stadion; s-a gazonat  

suprafaţa de 10.m.p.  
- s-au transportat  30 m.c. pământ vegetal  în cartierul Filatura,  s-au gazonat 5000 

m.p. teren. 
- s-au gazonat 800 m.p. cu gazon de umbră în parcul central. S-a cosmetizat 

săptămânal parcul central. 
• Transport gratuit  elevi clasele I-IV; s-a efectuat in anul 2005 conform graficului aprobat, cu 

un traseu zilnic parcurs de 100 km. 
• Deszăpezirea şi degivrarea: în cursul anului 2005 s-a acţionat pentru deszăpezire cu 3 

utilaje (2 tractoare + 1 IFRON )  de 15 ori, cu 8 servanţi 
• S-au tăiat în gater, transportat înapoi la sediu şi distribuit 20 m.c. buştean, 10 m.c. produs 

finit, respectiv  7 m.c. căpriori 8/8/400 cm. şi 3 m.c. asterială 5/3/400 cm. 
• Pavoazarea oraşului în anul 2005;  a constat în pregătirea oraşului pentru:  

            Paşte: văruit  15 km. Borduri: văruit  500 pomi, plantat 200 puieţi din speciile  larice 
(50), paltin 100, 50 plop, montat si demontat  54 ghirlande, 50 ornamente 
stâlp, 3 panouri luminoase mari;  

            Zilele oraşului: montat standuri prezentare la târgul meşteşugarilor, montat 
instalaţie ornamentală, montat şi demontat ghirlande cu steguleţe  50 
bucăţi, montat cort  estrada  de 2 tone  pentru program artistic, blocare 
trafic la orele stabilite . 

             Sărbători iarnă: s-au montat  80 panouri luminoase, ornamente de stâlp şi stradale 
in oraş şi cartiere+ 2 panouri luminoase mari. 

• Intervenţii calamităţi în lunile iulie - august 2005: 
-  s-a degajat carosabilul de aluviuni în toate zonele oraşului, ca urmare a ploilor 

abundente  din iulie-august; total 36 m.c., încărcat  manual, transportat şi refacere 
drumuri 36 m.c. aluviuni (300 m.l. drumuri afectate). 

• Reparaţii şcoli, licee şi grădiniţe :  
Şcoala 1 Pucioasa: 

- curăţat, pregătit şi văruit faţada principală  1250 m.p. 
- curăţat, pregătit şi văruit interioare 400 m.p. interioare. 
- reparaţii jgheaburi şi burlane 54 m.l. 
- reparaţii 6 tocuri uşi. 
- rampă handicapaţi. 

Şcoala 2 Şerbăneşti:  
- reparaţii 6 glafuri uşi. 
- înlocuire uşă intrare elevi  
- curăţat, pregătit şi văruit  120 m.p. 
- reparaţii jgheaburi şi burlane 30m.l. 
- săpat, montat şi rambleiat şanţ de canalizare pe o lungime de 60 m.l. 

Şcoala 4 Pucioasa:  
- curăţat, pregătit şi văruit sala de sport 750 m.p. 
Şcoala 5 Glodeni: 
- curăţat, pregătit şi văruit  640 m.p. 
- săpat, rigolat, şanţ scurgere  de 30 m.l. 
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- confecţionat 3 grilaje geamuri şi instalaţie împământare pentru calculatoare. 
- confecţionat 25 m.l. jgheaburi si burlane. 

Liceul N. Titulescu: 
- curăţat, pregătit şi văruit  1000  m.p.  
- reparat acoperiş sală de sport. 
- schimbat uşă intrare profesori. 

  Grădiniţa nr. 1: 
- raşchetat şi lăcuit 144 m.p parchet 
- curăţat, pregătit şi văruit  540 m.p. 

Grădiniţa nr. 2: 
- curăţat, pregătit şi văruit  faţada exterioara  120  m.p. 
- curăţat, pregătit şi văruit  pereţi interiori 780  m.p. 
- confecţionare şi montare copertina  8 m.p. 
- executat rampa handicapaţi. 

Grădiniţa nr. 3: 
- mutat mobilier din fostul sediu Filatura. 
- înlocuit 70 m.p. ţiglă. 
- desfundat canalizare de 2 ori. 
- reparaţii mobilier (30 măsuţe copii). 

Grădiniţa nr. 4 Şerbăneşti:  
- curăţat, pregătit şi văruit  faţada exterioară şi interioare 86  m.p. 

  
 
 

E) CENTRUL CULTURAL I. AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI   
(7 persoane) 
Director: prof. Rodica Cojocaru  

 
Din anul 2005, această instituţie are personalitate juridică proprie şi funcţionează independent de 
Primărie, însă activitatea sa este parţial finanţată şi de la bugetul local. 
 
Din raţiuni de economie a spaţiului în cadrul  Raportului Primăriei privind starea economico-socială 
a oraşului ne vom rezuma la a insera acţiunile culturale ale instituţiei, fără a prelucra datele. 
 
Obiectivul major  al anului a continuat să fie educaţia permanentă  înscrisă pe o traiectorie 
ascendentă în spirit european. 
Dovadă a realizării obiectivului este Certificatul atribuit directorului instituţiei de către Institutul 
German pentru Educaţia Adulţilor de la Bonn şi Asociaţia Universităţilor Populare Germane, prin 
care se atestă competenţa în următoarele domenii: managementul strategic şi operaţional, 
managementul resurselor umane, managementul calităţii în instituţiile de educaţie  a adulţilor, 
managementul învăţării în spirit european şi dezvoltarea curriculei pentru formarea vocaţională. 
 
În perioada noiembrie 2004 – noiembrie 2005, prin Centrul Cultural s-a implementat Proiectul 
PHARE - ,,Consiliere şi formare  profesională pentru reinserţie pe piaţa muncii’’’, al cărui promotor 
a fost Asociaţia Universităţilor Populare Germane. Proiectul a avut ca scop certificarea europeană 
în mânuirea calculatorului a 40 de şomeri din zonă, din care 6 au obţinut şi masteratul. 
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În urma analizei rapoartelor finale, ADR Sud-Muntenia l-a declarat PROIECT DE SUCCES, 
urmând ca descrierea sa să fie inclusă în Broşura proiectelor de succes ale anului, iar Centrul 
Cultural să fie înscris pe agenda vizitelor Delegaţiei Comisiei Europene în România. 
Centrul Cultural a devenit Centru Regional de instruire I.T. cu exclusivitate pe sistemul de 
certificare ,,Xpert’’. 
În paralel cu proiectul au mai fost certificaţi încă 18 cursanţi proveniţi de la instituţiile şi unităţile 
economice ale oraşului. 
Printr-un proiect realizat în colaborare cu AJOFM  Teleorman, au mai primit certificarea  încă 20 
de şomeri. 
 
Pe aceeaşi linie s-au înscris şi cercurile de pian şi chitară, Ansamblul folcloric ,,Junii Valahi’’, 
Clubul de dans ,,Pop-Dans-Club’’, studioul de teatru, cursurile de limbi străine şi Cenaclul Literar 
,,Elena Văcărescu’’ - filiala Pucioasa, care prin multiplele premii naţionale şi internaţionale a fost 
apreciat de Uniunea  Scriitorilor devenind Centru de Excelenţă, unii dintre membrii săi fiind înscrişi 
în Cenaclul Naţional ,,Săgetătorul’’. 
 
Manifestările de anvergură ale anului s-au desfăşurat la cotele estimate : 

•  martie – Festivalul – concurs de muzică uşoară ,,Steluţele Pucioasei’’  
•  mai -  Festivalul – concurs de creaţie literară  ,,Primăvara albastră’’ 
•  septembrie – Serbările Băilor Pucioasa 
•  octombrie – Ziua vârstei a III-a  
•  noiembrie – decembrie – Festivalul Şanselor Tale 
•  decembrie – Serbările Crăciunului. 

Au fost prezentate personalităţi ale vieţii culturale, s-au desfăşurat seminarii pe teme  variate, 
diseminări, expoziţii, prezentări, tratamente naturiste, cosmetice, modă, au avut  loc diverse 
spectacole. 
 
Festivalul Şanselor Tale a integrat şi Festivalul Primarilor Artişti şi Festivalul Dovleacului, în 
parteneriat cu Căminele Culturale Aninoasa, Vulcana Pandele, Bezdead. 
 
O bună colaborare s-a materializat cu instituţiile  de învăţământ ale oraşului şi cu ONG-uri ca 
Asociaţia CARP ,,Speranţa’’, Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie, Familie şi Clinica ,,Pro-Vita’’, în 
întâlniri cu specialişti solicitaţi de adolescenţi, lansări de cărţi, zile festive ale acestora, seri festive 
pentru cei veniţi în staţiune la Hotelul ,,Ceres’’. 
 
S-a organizat sărbătorirea evenimentelor literare, istorice, religioase şi împreună cu Corala 
,,Armonia’’ ; a avut loc un schimb cultural cu Austria. 
 
Balurile au rămas în tradiţia locului, două pe an: Balul Mărţişorului, Balul Băilor Pucioasa. 
 
Locaţia a fost pus la dispoziţia întâlnirilor partidelor politice şi a unităţilor de învăţământ pentru o 
diverse manifestări ori pentru seminarii sau diverse întâlniri.  
 
Sediul Centrului a fost vizitat de personalităţi ca Prinţul Radu de Hohenzollern sau delegaţiile din 
Sicilia, Cartaxo. 
 
Lunar au avut loc spectacole pentru copii, în special de la Teatrul ,,Toma Caragiu’’ – Ploieşti şi 
doar câteva spectacole pentru spectacole pentru adulţi – din considerente financiare precare. 
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Pe parcursul anului 2006 se pot aprecia circa 8.000 de beneficiari ai actelor artistice în iniţierea şi 
organizarea Centrului Cultural Pucioasa. 
 
Pe lângă alocaţiile bugetare ale Primăriei Pucioasa, au avut un important aport financiar la 
realizarea proiectelor culturale: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul pentru Conservarea şi 
Promovarea Tradiţiilor Populare Dâmboviţa şi unele societăţi comerciale de prestigiu de pe raza 
oraşului Pucioasa.  
 
 
F) S.C.  E.G.O.T.  S.A. 

Director: ing. Dan Predescu 
 
Am inclus în acest raport şi activitatea S.C. EGOT S.A. întrucât acest agent economic, aflat sub 
controlul Consiliului local, are în administrare majoritatea reţelelor de apă şi canalizare ale 
oraşului, inclusiv staţiile de pompare şi de epurare, precum şi celelalte bunuri aferente. Tot 
această societate are un rol important în gestionarea deşeurilor menajere provenite de pe raza 
oraşului. 
 
O parte din activitatea firmei s-a regăsit în prima parte a raportului. 
 
Trebuie totuşi să subliniem faptul că şi în anul 2005 a fost continuat programul de reparaţie a 
reţelelor de alimentare cu apă şi de îmbunătăţire a managementului firmei, având ca rezultat  
furnizarea apei timp de 24 de ore pe zi. 
 
Problema cea mai mare cu care s-a confruntat societatea în ultimii ani a fost neplata serviciilor, de 
către persoanele fizice şi juridice, lucru care a condus la furnizarea apei numai câteva ore pe zi. 
Urmare măsurilor eficiente luate de conducerea societăţii, situaţia s-a ameliorat considerabil.  
Prezentăm mai jos situaţia încasărilor pe anii 2004 şi 2005: 
 
 2004 2005 
 Suma de 

încasat 
(mii RON) 

Suma 
încasată 
(mii RON) 

Suma 
încasată 
(%) 

Suma de 
încasat 
(mii RON) 

Suma 
încasată 
(mii RON) 

Suma 
încasată 
(%) 

Persoane fizice 301 286 95,02 287 273 95,12 
Persoane juridice 608 517 85,03 634 539 85,02 
TOTAL 909 803 88,39 921 812 88,17 
  

 
 

G) CONCLUZII PRIVIND SECŢIUNEA A II-A 
 
Trebuie să menţionăm faptul că 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 inundaţiilor din vara anului 2005, intervenind cu promptitudine atunci când a fost cazul. 
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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, deşi  numărul de personal 
este insuficient îndeplinirii tuturor sarcinilor, 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 însă la reorientarea unor salariaţi către alte 
organizaţii, care oferă un sistem de remunerare a muncii mult mai atractiv, corelat cu efortul 
depus.   
 
Prezentul Raport este o radiografie a activităţii Consiliului local, Primăriei şi a serviciilor 
subordonate Consiliului local pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus împreună cu 
cetăţenii în ceea ce priveşte gestionarea treburilor comunităţii. Evident, nu am putut cuprinde toate 
activităţile desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale, aici fiind prezentate numai cele 
mai importante, motiv pentru care Secţiunea a II-a poartă menţiunea „SINTEZĂ”. 
 
 
 
Îmi exprim convingerea că, prin eforturile noastre conjugate, autorităţi, funcţionari publici şi 
cetăţeni, localitatea va continua să se dezvolte, pe temelia unei administraţii eficiente, într-un 
cadru de legalitate, care să ţină cont de nevoile noastre curente şi de perspectivă. 
 
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. 
 
 

PRIMAR, 
 

Mircea Simion 
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