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DOMNILOR CONSILIERI,
STIMAŢI INVITAŢI,
Am deosebita plăcere, în calitate de Primar al oraşului Pucioasa, în baza
prevederilor art.68, lit. “d” dim Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, de
a prezenta într-un mod cât se poate de obiectiv şi pragmatic situaţia economică şi
socială a localităţii noastre pentru perioada anului 2002.
Ne-am propus să reflectăm atât realizările cât şi neîmplinirile, punctele tari cât şi
cele umbrite ale activităţii noastre, urmând ca discuţiile ce se vor purta astăzi în Consiliul
Local să aprofundeze analiza noastră.
Raportul vine după ce am prezentat de curând, bugetul pe anul 2003 şi este un bilanţ
al activităţii pe 2002, an de mijloc în cadrul legislaturii acestui Consiliu Local. De aceea
am urmărit raportarea activităţii noastre la cele două laturi esenţiale ale ei, necesităţile
concetăţenilor noştrii, pe de o parte, si posibilităţile certe de rezolvare a lor, pe de altă
parte.
Prima parte a raportării va cuprinde o prezentare generală şi principalii indicatori
economico-sociali ce caracterizează oraşul Pucioasa.
Orice abordare asupra asupra stării de fapt a unei administraţii nu poate face
abstracţie de coordonatele economice. În funcţie de realitatea economică concretă pot fi
înţelese şi analizate pertinent condiţiile şi cadrul exercitării politicii administrative,
caracteristice oricărei administraţii.
a) INFORMAŢII GENERALE
1Oraşul Pucioasa se află situat în partea de nord a judeţului Dâmboviţa, ocupând o
suprafaţă de peste 4000 ha, deţinând 1% din suprafaţa judeţului şi are o populaţie de
15227, cu o densitate medie de 379,8 loc/km2, după datele din ultimul recensământ al
populaţiei din 2002. Se compune din oraşul propriu-zis şi cartierele Diaconeşti, Miculeşti,
Bela, Glodeni-Vale, Pucioasa Sat şi Maluri.

2Iată câteva date din structura populaţiei, pe etnii, sexe, religii
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5Structura pe sexe

6Ortodoxa 714700
8Alte religii 9527

10Populaţia a cunoscut un regres continuu, de peste 1200 de locuitori faţă de
1.01.2001, datorită atât migraţiei populaţiei dar şi procentului mic de naşteri în raport cu
decesele.
11Sporul migratoriu negativ se datorează în mare parte situaţiei economice grele în
care continuă să se afle oraşul nostru , fapt ce a determinat o bună parte din locuitori, în
special tineri, să părăsească localitatea, chiar ţara, în căutarea unui loc de muncă.
Constatăm că tinerii întâmpină în continuare greutăţi în întemeierea unei familii, speranţa
în obţinerea unei locuinţe sau un loc de muncă fiind încă destul de mică.

a) INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII.
În ceea ce priveşte infrastructura, oraşul Pucioasa dispune de :
- 61 km străzi, din care 33,2 km modernizaţi;
- 28,720 km reţea simplă de distribuţie a apei potabile, cu 720 m mai mult decât în
2001 prin extinderile din Glodeni-Vale (460 m) şi Strada Bujorului (260 m).
- s-au contorizat cu apometre 112 scări blocuri şi aproape 500 consumatori casnici,
acoperind 70% din utilizatorii casnici şi 91% din cei de la blocuri ; de asemenea
87% din utilizatorii agenţi economici(147) au fost contorizaţi.
- 15,5 km reţea simplă canalizare;
- 59 km conducte de transport a gazelor naturale şi 28 km branşamente care
deservesc un număr de peste 5050 abonaţi casnici, cu 10544 focuri;
- reţeaua telefonică automată ROMTELECOM numără peste 3000 abonaţi. Printre
facilităţile oferite sunt: urmărirea traficului unui abonat; serviciul
RTELECOM(internet), posibilitatea de a vorbi în reţeaua natională şi
internaţională cu cartele EVRICARD. S-au montat cabine telefonice în toate
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cartierele componente. De remarcat faptul că, deşi toate localităţile învecinate
oraşului nostru (Moţăieni, Brăneşti, Vârfuri, Glodeni Deal) sunt racordate la
reţeaua de fibră optică, cu centrale digitale, oraşul se chinuie pe vechile linii de
oţel, cu consecinţele de rigoare ale acestui tip de telecomunicaţii;
reţeaua de televiziune prin cablu, MINISAT, măsoară o lungime simplă de 26
km şi acoperă întreaga localitate;
ELECTRICA utilizează în distribuţia energiei electrice 25 km cablu de medie
tensiune, 25km cablu de joasă tensiune, 28 km reţea aeriană de medie tensiune şi
peste 65 km reţea aeriană de joasă tensiune, având 12.925 abonaţi casnici, 550
mici consumatori şi 6 mari consumatori.
Conform recensământului din anul 2002 oraşul număra 3165 clădiri, cu un număr
de 5747 locuinţe, în componenţa acestora existând 14.760 camere de locuit, cu o
suprafaţă locuibilă de 219.957 m2 , revenind în medie 14,59 m2 de suprafaţă
locuibilă pe locuitor, o creştere de 3,59 m2 faţă de anul 2000. Interesant de
remarcat este dotarea cu utilităţi a locuinţelor recenzate. Astfel, din totalul de
5747 locuinţe, 4027 sunt dotate cu instalaţii de apă (70%), 3796 cu instalaţii de
canalizare (66%), 5640 cu instalaţii electrice (98%) şi 1952 cu instalaţii de
încălzire centrală (34%).
Locuinţele în proprietate publică au însumat un număr de 224, 207 apartamente
şi 17 case naţionalizate.

a) ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI SANITARĂ
1 215000 mii lei

22748746 mii lei

3 La nivelul localităţii asistenţa sanitară a fost asigurată prin Spitalul
Orăşenesc, cu unităţile sale arondate, iar asistenţa socială prin Căminul de
Bătrâni, care are o capacitate de 105 locuri şi un număr de 101,33 internaţi în
medie pe lună. Căminul de Bătrâni a fost deservit în anul 2002 de un număr de
47,5 angajaţi, pentru buna funcţionare a acestuia cheltuindu-se suma de
5.638.807 mii lei, reparizate astfel:
4740061 mii lei

52748746 mii lei

62150000 mii lei

7 Spitalul orăşenesc este compus din 10 secţii, însumând un număr de 400
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paturi, numărul de bolnavi internaţi în anul 2002 fiind de 10.833 cumulând 102.949
zile de spitalizare. S-au acordat 51.213 consultaţii şi s-au efectuat 4.544
tratamente.
8 În anul 2002 a avut loc o amplă acţiune de reabilitare a Spitalului orăşenesc,
puternic sprijinită de Administraţia Publică Locală. S-a început înlocuirea
tâmplăriei din lemn de cu tâmplărie din aluminiu la 80% din ferestrele spitalului ;
s-au refăcut şi completat pardoseli cu gresie, a fost pus în funcţiune un aparat
modern de radiologie, s-au efectuat modernizări în cadrul spălătoriei şi a fost
achiziţionată o maşină de spălat performantă. De asemenea reparaţii, zugrăveli,
vopsiri, revizii la instalatiile electrice, sanitare, s-au efectuat la Secţia
Neuro-Psihiatrie
a) ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE
Pe teritoriul oraşului nostru se desfăşoară activitate în învăţământ la
următoarele nivele:
- Preşcolar
- primar
- Gimnazial
- Profesional
- Liceal.
1 Activitatea în instituţiile respective s-a desfăşurat în general în condiţii bune,
într-un climat sănătos de învăţământ, obţinându-se rezultate bune la învăţătură
reflectate în numărul mare de absolvenţi reuşiţi la ecxamenul de bacalaureat şi
absolvire în institutele de învăţământ postliceal precum şi în locurile fruntaşe
obţinute cu prilejul diferitelor concursuri şcolare (sportive, pe discipline, pe meserii
etc.).
2 Cu ocazia deschiderii anului şcolar 2002-2003 au fost premiaţi de către
Consiliul Local, pentru rezultate deosebite la concursuri de nivel judeţean şi
naţional următorii elevi: Albu Adrian - sc.2, Scarlat Alexandru,Voicu Raluca, Iacob
Arina - şc. 4, Tănase Bogdana, Neculae Alexandra – Grup Şcolar Industrial, Chivu
Silvia, Zamfir Monica – Liceul “N.Titulescu”, Folea Mihai, Manea Radu, Onica
Cristian, Diaconescu Alexandra, Şerban Alina, Şerban Hilde, Stoian Andra, Frâncu
Andrei, Necula Alexandru, Ivan Mihaela, Jurju Maria, Echipa de rachetomodele –
Clubul Copiilor. De asemenea au fost evidenţiate şi premiate următoarele cadre
didactice: Teleleu Mariana, Scarlat Carmen, Tîrcă Anca, Mangalagiu Daniela,
Rusu Venera, Moraru M., Enescu Speranţa, Diaconescu Sandu, Necula Cristian,
Foamete Radu, Iorga Nicolae, Diaconescu Nicolae.
3 Baza materială a fost asigurată de un număr de 16 unităţide învăţământ,
după cum urmează:
- 6 grădiniţe de copii
- 8 şcoli generale
- 1 liceu teoretic
- 1grup şcolar industrial, cu clase de liceu, şcoală profesională, şcoală
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postliceală şi clase de seral
4 Toate aceste unităţi de învăţământ sunt dotate cu:
- 82 săli de clasă
- 17 laboratoare şcolare, din care 3 laboratoare moderne de informatică
- 7 ateliere şcoală
- 5 săli de sport, din care 3 moderne, una chiar de nivel competiţional
naţional
- 5 cabinete didactice
- o pepinieră silvică
5 Un loc aparte în peisajul educaţional din oraşul nostru îl ocupă Clubul
Copiilor, instituţie ce are misiunea asigurării unor oportunităţi In planul activităţilor
educative, oferind un cadru optim petrecerii timpului liber al elevilor şi copiilor
6 Acţiunile de referinţă din anul trecut au fost:
- găzduirea în premieră, a ediţiei I a campionatului naţional de Automodele;
- desfăşurarea cu succes a Festivalului interjudeţean de muzică uşoară
“Steluţele Pucioasei”, cu participare din 8 judeţe;
- Concursul Naţional “Memorial Henri Coandă”, ediţia a XXVI-a ; lansarea în
cadrul acestuia a competiţiei interjudeţene de artă plastică “Aripi
Româneşti” –concurs de afişe- cu participarea a 12 judeţe;
- Parteneriat cu Centrul Cultural în proiectarea şi derularea a numeroase
manifestări, relaţie educaţiom\nală care funcţionează în parametrii
performanţi;
- Parteneriat cu Agenţia JudeTeană a taberelor în amenajarea Târgului
Naţional de Turism Şcolar, Bucureşti 2002.
- S-au obţinut 71 de premii la concursurile organizate, din care 49 premii
naţionale ; de asemenea un loc de vicecampion mondial la micromodele.
- Un eveniment aparte l-a constituit prezenţa unei delegaţii locale la
omagierea lui Aurel Vlaicu de la Viena.
7 Cultură şi sport
8 Centrul Cultural şi-a desfăşurat activitatea în anul 2002 sub semnul
dezideratuluio Comisiei Europene ,,Învăţarea pe tot parcursul vieţii să devină o
realitate în Europa”. În acest sens activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu
Institutul de Cooperare Internaţională al Asociaţiei Germane Pentru Educaţia
Adulţilor-proiect european cu sediul la Bucureşti.
9 Activitatea colectivului Centrului Cultural s-a concretizat în :
- organizarea de cursuri de reconversie socială, în parteneriat cu AJOFM
Dâmboviţa
- operatori PC
- instalatori gaze şi instalaţii sanitare;
- inspectori resurse umane;
- tâmplari-dulgheri
- măcelari
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cursuri de pregătire ştiinţifică pentru examenele de capacitate şi
bacalaureat la matematică, geografie, limba engleză, limba franceză;
- cursuri pentru menţinerea sănătăţii
- cursuri artistice
- curs de pian
- cerc de chitară şi clape
- studioul tânărului solist
- studioul de teatru
- cerc de pictură-sculptură
- cenaclu literar
- club dans sportiv
1 0Centrul Cultural dispune de un ansamblu Folcloric “Junii Valahi” cu 20
membrii şi colaboreazu corul “Armonia”
1 1A fost alături de Primărie în organizarea Serbilor Băilor Pucioasa. A
organizat în octombrie 2002 Festivalul Şanselor Tale ed.I. De asemenea a
organizat numeroase manifestări culturale cu diverse ocazii, baluri, spectacole,
simpozioane, expoziţii de artă. În colaborare cu Biblioteca Orăşenească a
organizat cenacluri literare, lansări de carte, editarea volumului “Poesis”.
1 2Prin toate aceste manifestări este recunoscut ca o prezenţă activă , de
educaţie şi cultură în peisajul socio-cultural orăşenesc şi dâmboviţean.
1 3În ce priveşte activitatea sportivă la nivelul oraşului trebuie remarcat din
start că datorită faptului că SC CONIRED nu şi-a mai permis susţinerea echipei de
fotbal, aceasta a fost practic desfiinţată, nemaifiind înscrisă în nici o competiţie
internă. Semnalăm cu această ocazie că neluarea unei decizii rapide în legătură
cu acest subiect va avea ca efect sigur degradarea bazei sportive de la Stadion ca
cea din parcul Zefirul.
1 4La iniţiativa unui grup inimos din Primărie s-au organizat totuşi două
minicampionate de fotbal de amatori la care au participat echipe de la câteva
unităţi economice din oraş, poliţia, EGOT, unitatea de POMPIERI şi , bineînţeles,
Primăria.
1 5O activitate susţinută sportivă la nivelul oraşului s-a desfăşurat doar prin
echipele şcolilor şi liceelor, la diverse discipline (baschet, fotbal, atletism, )
1 6e) COORDONATE ECONOMICE
1 7Bugetul anului 2002 poate fi caracterizat, ca şi cele din primii doi ani ai
mileniului III, prin austeritate, situaţie datorată în principal reculului

drastic

înregistrat de viaţa economică a oraşului nostru. Structura veniturilor precum şi a
cheltuielilor din bugetul pe 2002 este sugestiv ilustrată în tabelele şi graficele
următoare :
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18CAP. A.
VENITURI
19PREVEDERI20REALIZARI
21Sume din TVA pentru invatamant
2229918870 2329625506
24Sume din impozitul pe venit pentru protectie sociala
255300000
264194098
27Sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea buget local
286717000
296716563
30Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrare buget local
312450000
322450000
33Sume din impozitul pe venit pentru subventonare energie populatie
34717000
35552528
36Subventii pentru realizare PUG
37747000
38747000
39Venituri proprii
4014353059 4112526426

42Venituri proprii
43Venituri cu destinatie speciala

44335000

4566221

4 6Am selectat din structura veniturilor pe cele proprii, adică din taxe şi
impozite locale. Principala cauză de nerealizare a aproape 2 miliarde lei o
constituie incapacitatea de plata a unor agenti economici (mai mult sau mai putin
justificata) cum ar fi : SC PATRANA, NORDTRANS, BUCEGI, TRAINICA, care
sunt datori cam jumatate din cele 2 miliarde, iar cealalta jumatate o constituie o
restanta deja constanta a persoanelor fizice, mare parte insolvabile datorita
inexistentei sursei de venituri a acestora.
4 7Cheltuielile au fost canalizate in urmatoarele directii :
- autorităţi executive 6.958.023
-

învăţământ 26.768.286 mii lei

-

cultură şi artă 1.072.199 mii lei

-

asistenţă sociale 11.088.112 mii lei

-

servicii de dezvoltare publică şi locuinţe 10.468.838 mii lei

-

agricultură şi silvicultură 126.364

-

alte acţiuni 330.299

- ch. cu destinaţie specială 121.724
Lucrarile de investiţii
Datorita lipsei surselor financiare lucrarile de investitii derulate in cursul anului 2002 au
fost reduse , intocmiandu-se o serie de proiecte si programme pentru obtinerea unor
finantati neramburasabile.
La sfarsitul anului 2002 s-a incheiat contractul de finantare pentru Contorizarea
consumatorilor de apa de la blocuri si scoaterea retelelor de distributie din subsoluri,
finantare PHARE – RICOP in valoare totala de 92.902 euro ( din care 77.535 euro
contributie RICOP si 15.367 euro contributie buget local)

8

Din total prevederi pentru anul 2002 s-a realizat 58,5 % si anume::
- prevederi buget local 4.367.000mii lei --- realizari 2.554.000 mii lei
Investiţii realizate 2002
REALIZAT
PLAN

-

prevederi fonduri speciale - MLPTL 747.000 mii lei - realizari 747.000 mii lei

In cursul anului 2002 au fost realizate urmatoarele obiective :
a) dotari Primarie – calculatoare 3 bucati si o imprimanta A3 110.000.000 lei
b) invatamant – centrala termica gradinita 2 – 240.000 .000 lei
c) biserica Maluri 35.000.000 lei
d) amenajare cruce 37.000.000 lei
e) reabilitare apa Pucioasa – Glodeni( 460 ml), str. Bujorului(260 ml)si str.
Randunelelor( 150 ml) ( zona blocurilor ANL) 504.000.000 lei
f) modernizari strazi 538.000.000 lei din care :
- 330.500.000 lei -pentru atelier prestari servicii productie pavele din care
s-au executat circa 300 m2 pavele în zona Filatură, restul stocându-se pentru
continuarea lucrărilor
- 41.000.000 lei - extindere iluminat public Cartier Micro III
- 23.000.000 lei - extindere iluminat public Glodeni Vale
- 109.500.000 lei - amenajare Cartier Micro III ( borduri, pavele balastare,
spatii verzi, asfaltare) 109.500 lei
g) finalizarea lucrarilor la Stramutare Pasaj cale ferata Spital albastru
253.000.000 lei
h) reactualizare PUG -fonduri MLPTL 497.000.000 lei
i) cadastru urban - fonduri MLPTL
250.000.000 lei
j) retele exterioare blocuri pentru tineri zona Filatura ( racord electric, bransament
apa, bransament gaze) 786.000.000 lei
k) dotari – betoniera Atelier prestari servicii 31.000.000 lei
l) studiu de fezabilitate Reabilitare spital 24.000.000 lei
O investiţie aparte, atât prin natura sa cât şi prin costurile minime pe care le-a
necesitat a fost amenajarea unui spaţiu în fosta hală de carne, în care, ulterior, s-a deschis
un magazin tip Economat. Reglementat prin O.G. 469/2002 şi parafat prin Hotărârea
Consiliului Local 62/27.06.2002, acest magazin vine în ajutorul unei bune părţi din
populaţia oraşului, anume a acelei părţi cu venituri din cele mai mici (asistaţi social şi
pensionari), prin faptul că aici se practică preţuri cu cel puţin 10% mai mici decât pe piaţa
liberă.

Integrare Europeană
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În a doua jumătate a anului 2002 la compartimentul de Integrare Europeană
au fost întocmite o serie de cereri de finanţare nerambursabilă (programe de
Integrare Europeană), care sunt prezentate pe scurt în continuare:
1. Proiectul „Centrul social pentru persoane defavorizate Pucioasa” a primit o
finanţare de 25.913 Euro. Contractul de finanţare a fost semnat în data de
31.12.2002, iar proiectul va fi implementat de Primăria Pucioasa, pe o perioadă
operaţională de 6 luni. Proiectul este finanţat integral prin programul RICOP –
componenta Măsuri de Răspuns Social.
Centrul se va înfiinţa în sediul fostului Leagăn de copii. Activităţile constau în acordarea
de servicii de sprijin la domiciliu pentru 20 de persoane sărace şi bolnave din oraşul
Pucioasa, precum şi în acordarea de consiliere medicală, plata medicamentelor şi
analizelor medicale pentru circa 200 de persoane cu venituri mici.
2. Proiectul „Centrul de informare şi documentare pentru şomeri” a primit o
finanţare de 21.536 Euro. Contractul de finanţare a fost semnat în data de
31.12.2002, iar proiectul va fi implementat de Fundaţia Grupul pentru Dezvoltare
Locală Mileniul III, pe o perioadă operaţională de 6 luni. Proiectul este finanţat
integral prin programul RICOP – componenta Măsuri Active de Ocupare a Forţei
de Muncă.
Centrul va avea două birouri, unul în cadrul Centrului Cultural Pucioasa şi unul la
Grupul Şcolar „Voievodul Mircea”. Activităţile constau în oferirea de sprijin pentru
şomerii cuprinşi în Programul de Restructurare RICOP şi ceilalţi şomeri din oraşul
Pucioasa, în scopul găsirii unor noi locuri de muncă.
3. Proiectul „Reţele exterioare pentru 4 blocuri noi de locuinţe destinate
închirierii către tineri” a fost înaintat spre finanţare de la programul Programul
PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de finanţare
nerambursabilă pentru proiecte de infrastructura mică şi este în curs de evaluare.
Proiectul se referă la finanţarea utilităţilor pentru cele 4 blocuri care se vor construi
de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Zona Stadion. Valoarea proiectului
este de 207.419 Euro, din care 186.000 Euro au fost solicitaţi ca grant, iar 21.419
Euro reprezintă cofinanţare locală.
4. Proiectul „Modernizarea Spitalului orăşenesc Pucioasa” a fost înaintat spre
finanţare de la programul Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi
Socială, Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructura
mică şi este în curs de evaluare. Proiectul se referă la reabilitarea infrastructurii
Spitalului şi schimbarea centralei termice. Valoarea proiectului este de 124.279
Euro, din care 111.500 Euro au fost solicitaţi ca grant, iar 12.779 Euro reprezintă
cofinanţare locală.
5. Proiectul „Centrul de zi „Suflet de copil” a fost înaintat spre finanţare de la
programul Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de
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Investiţii în Servicii Sociale şi este în curs de evaluare. Proiectul se referă în
principiu la înfiinţarea unei grădiniţe sociale. Valoarea proiectului este de 221.608
Euro, din care 198.990 Euro au fost solicitaţi ca grant, iar 22.618 Euro reprezintă
cofinanţare locală.
6. Proiectul „Centrul de recuperare si consiliere pentru vârsta a treia
Pucioasa” a fost înaintat spre finanţare de la programul Programul PHARE 2001
- Coeziune Economică şi Socială, Schema de Investiţii în Servicii Sociale şi este
în curs de evaluare. Proiectul se referă la reabilitarea Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă Pucioasa (Căminul de Bătrâni). Valoarea proiectului este de 135.825
Euro, din care 122.107 Euro au fost solicitaţi ca grant, iar 13.718 Euro reprezintă
cofinanţare locală.

a) ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Analizând în continuare modul cum a funcţionat Administraţia Publică Locală,
constatăm următoarele :
m) Consiliul Local al oraşului Pucioasa s-a întrunit în anul 2002 în 12 şedinţe
ordinare, adoptând un bogat set de acte administrative, fiind emisw un număr de
115 Hotărâri.
n) Consiliul Local şi-a manifestat plenar rolul de autoritate a administraţiei publice
locale ce deţine dreptul şi capacitatea de a soluţiona şi gestiona în interesul
colectivităţii , necesităţile şi cerinţele dezvoltării durabile a acesteia.
o) Comisiile de specialitate au dezbătut şi aprobat proiectele de acte normative
îniţiate de executiv.
p) Actele administrative emise au îndeplinit cerinţele fundamentale cerute de lege,
de teoria şi practica administrativă. Ca urmare Prefectul nu a atacat la instanţa de
contencios administrativ nici o hotărâre adoptată de Consiliul Local ;
q) În exercitarea atribuţiilor sale Primarul a emis în cursul anului 2002 un număr de
1245 dispoziţii, toate având drept ţintă buna funcţionare a serviciilor publice, în
interesul general al locuitorilor. Prefectul nu a atacat la instanţa de contencios
administrativ nici o dispoziţie emisă de primar.
În perioada supusă raportii activitatea serviciilor publice ale Consiliului Local
a decurs corespunzător cu toate greutăţile impuse de amplificarea problemelor
legate de aplicarea legii 416, a legilor 18/91, 169/97 1/2000 şi 10/2001 privind
reconstituirea drepturilor de proprietate asupra pământurilor şi caselor
naţiomnalizate. S-au emis un număr de 620 de titluri de proprietate (90%), pe
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legea 18, pădurile au fost restituite în proporţie de 100% pe legea 1 iar pe legea
10 au fost emise 5 hotărâri.
Au fost înregistrate un număr de 14547 cereri ale cetăţenilor legate de probleme
diverse şi au fost primiţi în audienţă un număr de 821 cetăţeni.
Pe legea 416/2001 au fost plătite 2818 persoane cu peste 2,6 miliarde lei.
S-au întocmit 11 dosare pentru persoane majore cu handicap şi una minoră, au fost
revizuite 69 dosare de handicapaţi, s-au efectuat 215 anchete sociale, s-au emis 12
dispoziţii de încadrare îca asistenţi personali şi 21 dispoziţii de prelungire contracte de
muncăprecum şi 8 de încetare a contractului de muncă. De asemenea s-au completat 98
anexe nr.1. 59 livrete de familie, 104 dosare alocaţii copii nou născuţi, 144 dosare alocaţii
de stat, 41 dosare suplimentare şi 382 anchete sociale pentru acordare ajutor social, 155
anchete sociale pentru acordare burse, 180 anchete sociale pentru protecţia copilului, s-au
distribuit ajutoare materiale şi lunar lapte praf pentru sugari.
Deţinem o situaţie transmisă de Agenţia de şomaj cu privire la numărul şi structura
şomerilor înregistraţi la nivelul oraşului nostru, situaţie cu care nu putem fi de acord, ca
nefiind reală, lucru pentru care Primăria a început o campanie de convingere a oamenilor
să se înscrie la şomaj. După cum se observă din tabelul următor, la 1 oct. 2002, pe raza
oraşului erau înscrise ca şomeri 582 persoane :
Ajutor integrare

Ajutor şomaj

Alocaţie sprijin

Total

Femei

Total

Femei

Total

Femei

35

14

330

202

151

81

Şomeri
neindemnizaţi
Total
Femei

65

31

OU 98/99

Total

Total

Femei

Total

Femei

0

0

582

328

Dovada că în anul 2002 s-a acordat o deosebită atenţie acestei categorii de cetăţeni
este faptul că, în temeiul legii 76/2002, art. 78, am angajat începând cu 01.11.2003,
pentru o perioadă de maxim 5 luni, un număr de 104 persoane pentru salubrizarea şi
igienizarea oraşului. Cu ajutorul unora dintre ei şi cu sprijinul « specialiştilor » în
domeniu de la Târgovişte am început acţiunea de instituţionalizare a câinilor vagabonzi.
De asemenea , în baza unei acţiuni conjugate cu AJOFM Dâmboviţa am reuşit pe baza
unui program PHARE să beneficiem de fonduri pentru angajarea a 10 persoane, cu
ajutorul cărora s-au executat lucrările de amenajare de la MICRO III.
În ceea ce priveşte activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului, s-au eliberat în
anul 2002 258 certificate de urbanism, 198 certificate de înstrăinare, s-au eliberat 83
autorizaţii de construire şi 11 de desfiinţare. Au fost eliberate 68 autorizaţii de branşament
electric, gaze naturale, apă, canalizare (29-electrice şi 39 celelalte), 36 permise de
circulaţie căruţă. De asemenea, s-au întocmit 18 situaţii statistice, 12 situaţii pentru
inspecţia în construcţii. Au fost în total rezolvate 319 cereri din partea populaţiei.
a) CORPUL POMPIERILOR MILITARI – STAŢIA POMPIERI PUCIOASA
Raportează că în anul 2002 cadrele şi gradaţii profesionişti au fost solicitate să intervină la
66 incendii, din care pe raza oraşului Pucioasa au fost 23 intervenţii astfel :
r) Primăria Pucioasa –1
s) Ocolul Silvic – 3
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t) Casa sanatorială a pensionarilor – 1
u) 17 case particulare, 10 din oraş, 2 Diaconeşti, 2 Glodeni Vale, 1 Pucioasa Sat , 1
Bela şi 1 Miculeşti.
Intervenţiile au fost făcute cu cel mai înalt profesionalism, ca urmare a
instrucţiei făcute şi a aplicaţiilor tactice care se execută săptămânal şi lunar.
Nu s-au semnalat intervenţii scăpate de sub control, pagubele produse de incendii au
fost limitate. Cu ocazia diferitelor aniversări ale unor evenimente de importanţă naţională
sau cu rezonanţă istorică, cu ocazia evocării eroilor neamului, sau la solicitările primăriei,
subunitatea a participat cu efective şi cu depuneri de coroane de flori.
Pentru activitatea desfăşurată subunitatea a fost apreciată de organele din eşa loanele
superioare cu calificativul « Foarte Bine »

