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RAPORT
privind starea economico-socială şi activitatea Administraţiei Publice Locale a
oraşului Pucioasa în anul 2003

DOMNILOR CONSILIERI,
STIMATE DOAMNE ŞI DOMNI INVITAŢI,
Strategia Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia
publică centrală este concepută a se realiza concomitent şi în strânsă legătură nu
numai cu reforma din celelalte domenii şi sectoare ale activităţii economice şi
sociale, ci şi cu reforma din administraţia publică locală, întrucât obiectivele şi
sarcinile de la nivel central rămân simple deziderate dacă acestea nu-şi au reflectare
în acţiuni concrete la nivel microsocial în colectivităţile umane, în unităţile
administrativ - teritoriale, la agenţii economici, acolo unde trăiesc şi muncesc cei
guvernaţi, cei pentru care se înfăptuieşte reforma în ansamblul său şi cei care ne-au
desemnat să-i reprezentăm.
Scopul activităţii noastre a fost orientat în principal spre îmbunătăţirea
managementului administraţiei publice locale, acum când procesul de integrare in
structurile europene si euro-atlantice reprezinta o necesitate majora pentru
armonizarea si
îmbunătăţirea mecanismelor de stabilire a bugetelor aferente,
dezvoltarea sectorului investiţional şi de planificare, facilitarea procesului de
dezvoltare economico - socială, urmărind ca finalitate, satisfacerea nevoilor
cetăţenilor noştri, prin asigurarea unor servicii publice de calitate, care sa promoveze
Romania ca membru cu drepturi depline intre natiunile europene .
În acest sens, o atenţie deosebită am manifestat-o în legătură cu punerea în
executare a legislaţiei din domeniul administraţiei, ca premisă esenţială a reformei,
în paralel cu promovarea iniţiativelor şi aplicarea hotărârilor locale.
Perioada care a trecut de la ultimul meu raport ca primar al acestei localităţi, a
fost în primul rând una de concepţie şi construcţie a programelor şi actiunilor până la
acest an, cu proiecţii pe un interval chiar mai mare, acoperirea necesităţilor de
maximă urgenţă pentru locuitorii oraşului şi finalizarea proiectelor demarate la
începutul mandatului din anul 2000, precum şi la pregătirea unor obiective pentru
mandatul noului Consiliu Local, care va rezulta în urma alegerilor locale din vara
aceasta.
În baza Legii administraţie publice locale nr. 215/2001 şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Pucioasa, activitatea noastră
a vizat îmbunătăţirea permanentă a muncii şi a urmărit instituirea unor modalităţi de
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lucru în deplină legalitate şi cu eficienţă la toate nivelurile: Consiliul Local, comisiile
de specialitate, conducerea operativă a aparatului propriu. În acest sens amintesc
elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
oraşului Pucioasa, elaborarea Statutului oraşului Pucioasa, stabilirea competenţelor şi
aprobarea noii organigrame a aparatului propriu şi a serviciilor publice aflate în
subordinea Consiliului Local, în concordanţă cu necesarul optim de personal şi cu
domeniile specifice de activitate dar şi cu noile reglementări al Legii nr. 161/2003
privind transparenţa în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Totodată s-a avut în vedere îmbunătăţirea şi
completarea atribuţiilor de serviciu a tuturor fişelor posturilor la toate
compartimentele din aparatul propriu.
Pornind de la acest cadru organizatoric şi în conformitate cu prevederile
legale, Consiliul Local a fost convocat în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003 în
13 şedinţe, fiind adoptate 146 hotărâri ale Consiliului Local, iar pentru aceeaşi
perioadă amintită au fost emise 1293 dispoziţii ale Primarului.
Pregătirea şedinţelor Consiliului Local s-a făcut în general în bune condiţii, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, în sensul
convocării, întocmirii la zi şi analizării materialelor dezbătute în şedinţele comisiilor
de specialitate.
Şedinţele Consiliului Local au fost publice, asigurându-se o totală transparenţă
faţă de mass - media şi locuitorii oraşului. Hotărârile au fost publicate în Buletinul
informativ al oraşului şi au fost comunicate tuturor instituţiilor locale şi judeţene
precum şi serviciilor subordonate. Comunicarea hotărârilor Consiliului Local către
Prefectură pentru controlul de legalitate, s-a făcut în termen, nici o hotărâre adoptata
nu a fost atacată în contencios pe motiv de nelegalitate.
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, în general
tuturor preocupărilor în care Consiliul Local, Primarul oraşului şi aparatul propriu au
fost implicate.
Judecând unilateral prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, raportul meu ar fi trebuit să se încheie aici, limitându-se doar la o raportare a
activităţii personale şi numai în direcţia respectării hotărârilor Consiliului Local.
Întrucât consider că atât activitatea Consiliului Local cât şi cea a Primarului şi
a aparatului propriu, nu pot fi separate de contextul general al vieţii economice şi
sociale a oraşului nostru, am decis să completăm acest raport cu prezentarea
programelor şi activităţilor în care am avut implicare, cu detalierea după caz a
anumitor date.
Rezultatele consemnate în raport, ca şi programele în derulare prezentate, nu
înseamnă abordarea exhaustivă a activităţii complexe pe care o reprezintă
administrarea unui teritoriu de peste 4000 ha şi a unei populaţii de peste 15000
locuitori şi de aceea orice observaţie, sugestie sau propunere, dar şi eventualele
critici, vor fi binevenite.
In continuare voi incerca o sinteza a principalelor coordonate , pornind de la:
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A. INFORMATII GENERALE
Orasul Pucioasa, situat in partea de nord a judetului Dambovita, ocupa o
suprafata de 4259 ha,detinand 1% din suprafata judetului.Se compune din orasul
propriu-zis si cartierele Diaconesti, Miculesti, Serbanesti, Bela, Glodeni-Vale,
Pucioasa-Sat si Maluri.
Prin Hotararea de Guvern nr. 510/24.06.1999, orasul a fost declarat oficial «
Statiune turistica de interes national »
B.COORDONATE DEMOGRAFICE
La finele anului 2003 populatia orasului, conform datelor statistice a fost de
15642 locuitori , cu 954 locuitori mai putini ca in anul 1993.Anexa 1. a acestui
raport, pune in evidenta sporul negativ al populatiei orasului nostru in ultimul
deceniu
. Anexa 1.
ANII
1993
Populaţia
la 16596
31.12
Născuţi vii
161
MorţI
151
Spor natural
+10
Stabiliri
de 160
domiciliu
Plecări
din 177
localitate
Spor migrator
-17
Alte situaţii
Total
spor
-7
populaţie

1994
16612

1995
16504

1996
16705

1997
16563

1998
16499

1999
16489

2000
16425

2003
15642

152
139
+13
184

110
155
-45
102

142
160
-18
87

84
99
-15
113

75
145
-80
194

95
140
-45
231

143
116
+27
130

90
140
-50
147

138

165

52

75

132

180

221

204

*46
+59

-63
-108

+35
+201

+3
184
+203

+62
46
-64

+51
-10

-91
-64

-57
4
-107

Se poate observa un spor negativ de 107 persoane, ceea ce confirma tendinţa
generală de scădere a populaţiei la nivel de tara. Cauzele generatoare a acestei
situaţii rămân in general aceleasi: rata ridicata a mortalitatii comparativ cu cea a
natalitatii, plecarile masive din localitate in cautarea unui loc de munca fie in tara,
fie in strainatate ca urmare a ridicarii vizelor de munca din partea multor tari din
Europa.
La nivelul orasului, in cadrul biroului de stare civila, in cursul anului 2003 au
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fost inregistrate un numar de 99 casatorii si 33 divorturi, in date statistice: (rata la
1000 locuitori) situatia a fost urmatoarea:
-nascuti vii -90 adica
5,7‰
-decedati
-140 adica
8.95‰
-casatorii -99 adica
6,32‰
-divorturi -33
adica
2,1 ‰
La finele anului 2003 la nivel de oras au fost inregistrati un numar total de
4578 persoane din care :
-in agricultura
5 persoane
-in industrie
4210 persoane
- in constructii
325 persoane
- in energie el., termica, gaze, apa
242 persoane
- in comert
453 persoane
- in transporturi, posta , comunicatii
177 persoane
- in activitati financiar-bancare si de de asigurari 45 persoane
- in invatamant
302 persoane
- in sanatate si asistenta sociala
640 persoane
- in administratia publica
107 persoane
Conform evidentelor Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca filiala Pucioasa, in cursul anului 2003 au fost inregistrati la nivelul orasului nostru un
numar de 568 someri. Raportat la numarul total de salariati la nivel de oras
raportul,someri-angajati a fost de 1:8.

C.INFRASTRUCTURA LOCALITATII
Pentru perioada la care facem referire, infrastructura orasului dispunea de :
62 km strazi , din care 34 km modernizati ;
29 km retea de distributie a apei potabile
16 km retea simpla canalizare ;
59 km conducte de transport a gazelor naturale si 28 km bransamente pentru
deservirea unui numar de peste 5050 abonati casnici , cu 10 544 focuri.
La nivel de oras, ca urmare a inchiderii majoritatii centralelor termice
de cartier, au fost montate in anul 2003 un numar de 320 centrale
termice de apartament.
reteaua telefonica automata ROMTELECOM , si-a diversificat serviciile,
deservind un numar de 3210 abonati. Reteaua de telefonie mobila a
acoperit aproape intreaga suprafata a orasului.
reteaua de televiziune prin cablu a fost racordata prin fibra optica la dispecerul
principal din Targoviste si masoara la finele anului 2003 o lungime
simpla de 27 km si a acoperit intreaga suprafata a orasului;
reteaua de distributie a energiei electrice masura 25 km cablu de medie
tensiune, 25 km cablu de joasa tensiune, 28 km retea aeriana de medie
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tensiune si peste 66 km retea de joasa tensiune, avand 12 925 abonati
casnici, 570 mici consumatori si 6 mari consumatori.Iluminatul public
la nivelul localitatii a fost asigurat de un numar de 810 corpuri de
iluminat
la finele anului 2003 orasul numara un numar de 3274 cladiri, cu un total de
5923 locuinte, in componenta acestora existand 14996 camere de locuit
cu o suprafata locuibila de cca 228.200 mp , revenind in medie 14,58
mp de suprafata locuibila pe cap de locuitor.
locuinte in proprietate publica au insumat un numar de 199,din care 173
apartamente si 26 contracte in case nationalizate.
la nivelul orasului au fost disponibile 6 unitati de cazare , din care 3 hoteluri
cu un numar de 370 locuri.
D.ASISTENTA SOCIALA SI SANITARA
La nivelul localitatii, asistenta sanitara a fost asigurata de Spitalul
orasenesc Pucioasa cu unitatile sale arondate, iar asistenta sociala prin Caminul de
Batrani si Serviciul de asistenta sociala de la nivelul Consiliului local.
Caminul de batrani cu un numar de 105 locuri si 105 internati in medie pe
luna, a fost deservit in anul 2003 de un numar de 57 angajati, pentru buna
functionare a acestuia cheltuindu-se suma de 5.834.970mii lei.
In cadrul programului de asistenta sociala, s-au asigurat fondurile pentru
plata la zi inclusiv luna decembrie 2003 a ajutoarelor sociale in suma de 3.688.834
mii lei, pentru un numar de 270 beneficiari.
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
au fost asigurate in totalitate la nivelul sumei de 1.748.999 mii lei pentru un numar
de 57 beneficiari.
Ajutoarele acordate pentru incalzirea locuintei s-au cifrat in suma de
1.619.855 mii lei pentru un numar de 935 persoane.
Spitalul orasenesc a avut in compunere 10 sectii insumand un numar de 350
paturi , cu 50 mai putine ca in anul 2002.Chiar daca prin masurile de reorganizare a
serviciilor medicale la nivelul judetului, spitalul a pierdut sectiile de Cadiologie si
Boli diabetice, a primit in schimb sectiile de Geriatrie si Medicina Muncii( sectii de
interes judetean) de la spitalul Manastirea Dealu, astfel incat pe total unitate ,
spitalul, a ramas cu acelasi numar de sectii.
Programul de reabilitare a spitalului inceput in anul 2002 constand in
inlocuirea ferestrelor de lemn cu tamplarie termopan, montarea de gresie si faianta,
dotarea si modernizarea spalatoriei proprii s-a incheiat cu succes si a fost continuat
in anul 2003, reusindu-se inlocuirea tuturor saltelelor, păturilor si pernelor , dotarea
cabinetului de cardiologie cu un electrocardiograf modern, dotarea dispensarului
TBC cu aparatura performanta.
In cursul anului 2003 , in spital au fost internati un numar de 10.755 bolnavi,
insumand un numar total de 105.487 zile spitalizare. Coeficientul de utilizare a
paturilor a fost de 288,2 fata de 280 cat a fost optimul pe tara.In policlinica orasului
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au fost acordate un numar de 45.022 consultatii si 6650 tratamente, toate acestea
dovedind preocuparile noastre si ale intrgului colectiv medical pentru asigurarea
sanatatii locuitorilor orasului nostru.

E. ACTIVITATEA DE INVATAMÂNT SI EDUCATIE
Pe teritoriul orasului nostru se desfasoara activitate în învatamânt la
urmatoarele nivele:
- Prescolar
- Primar
- Gimnazial
- Profesional
- Liceal.
1Activitatea în institutiile respective s-a desfasurat în general în conditii bune,
într-un climat sanatos de învatamânt, obtinându-se rezultate bune la învatatura
reflectate în numarul mare de absolventi reusiti la ecxamenul de bacalaureat si
absolvire în institutele de învatamânt postliceal precum si în locurile fruntase
obtinute cu prilejul diferitelor concursuri scolare (sportive, pe discipline, pe
meserii etc.).
2
Baza materiala a fost asigurata de un numar de 14 unitatii de
învatamânt, dupa cum urmeaza:
- 6 gradinite de copii
- 6 scoli generale (cu doua mai putin ca in anul 2002, prin inchiderea scolilor
Diaconesti si Pucioasa-Sat)
- 1 liceu teoretic
- 1grup scolar industrial, cu clase de liceu, scoala profesionala, scoala
postliceala si clase de seral
3Toate aceste unitati de învatamânt au avut in componenta:
4
- 78 sali de clasa
- 17 laboratoare scolare, din care 3 laboratoare moderne de informatica
- 7 ateliere scoala
- 5 sali de sport, din care 3 moderne, una chiar de nivel competiononal
naational
- 5 cabinete didactice
- o pepiniera silvica
5
Ca o recunoastere deplina a eforturilor tuturor dascalilor care au reusit ca prin
munca lor sa ridice generatii intregi de oameni de valoare, ridicand invatamantul din
oras la nivel de carte de vizita, cu ocazia Serbarilor orasului din vara anului trecut ,
au fost dezvelite "Monumentul inchinat memoriei dascalilor"- in fata
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cinematografului Dacia si "Bustul lui Mihai Viteazu"- in incinta Scolii nr.1,
monumente care care au sporit zestrea arhitecturala si spirituala a orasului.
6
Tinand seama de rezultatele de exceptie obtinute de invatamantul scolar la
nivelul orasului tin sa reamintesc propunerea acceptata de universitatea "VALAHIA"
-Targoviste de a infiinta doua sectii de invatamant superior la Pucioasa.
7Un loc aparte în peisajul educational din oras l-a ocupat Clubul Copiilor,
institutie care a asigurat multe oportunitati in planul activitatilor educative, oferind
un cadru optim petrecerii timpului liber, formarea unor deprinderi si aptitudini,
precum si descoperirea unor noi talente din randul elevilor si copiilor orasului nostru
.
8Actiunile de referinta din anul trecut au fost:
- gazduirea în premiera, a editiei a-II-a a campionatului national de
Automodele;
- desfasurarea cu succes a Festivalului interjudetean de muzica usoara «
Stelutele Pucioasei », cu participare din 8 judeţe;
- Concursul National « Memorial Henri Coanda », editia a XXVII-a ; lansarea
în cadrul acestuia a competitiei interjudetene de arta plastica « Aripi
Românesti ».
9
- numeroase alte activitati la cercurile de pictura, dans modern, etc.
10E. VIATA CULTURALA SI SPIRITUALA . ACTIVITATEA
SPORTIVA.
11Anul 2003 a fost marcat de sarbatorirea a 465 ani de atestare documentara a
localitatii si a 175 de ani de atestarea a statiunii balneare. Aceasta a fost
ratiunea din care s-a elaborat programul "Anului aniversar Pucioasa 2003"
12Activitatea colectivului Centrului Cultural s-a concretizat în :
13- expozitii de sculptura si pictura
- organizarea de cursuri de reconversie socială, în parteneriat cu AJOFM
Dâmboviţa care au cuprins cursuri de:
- operatori PC
- instalatori gaze şi instalaţii sanitare;
- inspectori resurse umane;
- tâmplari-dulgheri
- măcelari
- tranşatori
- cursuri de pregătire ştiinţifică pentru examenele de capacitate şi bacalaureat
la matematică, geografie, limba engleză, limba franceză, limba germana;
- cursuri pentru menţinerea sănătăţii
- cursuri artistice
- curs de pian
- cerc de chitară şi clape
- studioul tânărului solist
- studioul de teatru
- cerc de pictură-sculptură
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-

cenaclu literar
club dans sportiv
14Centrul Cultural dispune de un ansamblu Folcloric “Junii Valahi” cu 20
membrii şi colaboreaza cu membrii corului “Armonia”
15
A fost alături de Primărie în organizarea Serbilor Băilor Pucioasa. A
organizat în octombrie 2003 Festivalul Şanselor Tale ; festivalul de muzica usoara
"Stelutele Pucioasei"; spectacole pentru adulti cu teatrul "Toma Caragiu" - Ploiesti;
De asemenea a organizat numeroase manifestări culturale cu diverse ocazii,
baluri, spectacole, simpozioane, expoziţii de artă. Prin toate aceste manifestări este
recunoscut ca o prezenţă activă , de educaţie şi cultură în peisajul socio-cultural
orăşenesc şi dâmboviţean.
16
In ceea ce priveste activitatea spirituala si a cultelor religioase, la nivelul
comunitatii a fost reprezentata de activitatea tuturor religiilor si cultelor
religioase:ortodoxa, baptista, crestina dupa evanghelie, evanghelica, adventista de
ziua a-7-a , romano-catolica, reformata, penticostala, greco-catolica, musulmana ca
urmare a fragmentarii dupa etnie si libertate spirituala a locuitorilor orasului nostru. .
17
Daca in anul 2002 a fost ridicata "Crucea Mantuitorului" de pe Dealul
Mitropliei, in cursul anului 2003 au inceput lucrarile de constructie la biserica
Maluri si Biserica de la Parohia II Pucioasa, obiective ce se doresc a fi finalizate in
cat mai scurt timp, pentru a rezolva doua dintre problemele ridicate de locuitorii
acestor comunitati .
18
19
În 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, la inceputul campionatului 2002-2003
nemaifiind inscrisa in nici o competitie interna.S-a reusit revigorarea acestei
activitati, reinscrierea echipei de fotbal in campionat in divizia D sub vechea
denumire PAS PUCIOASA, echipa fiind patronata de Lonsiliul Local. In cursul
anului 2003, echipa si-a constituit un lot de jucatori tineri, talentati, de perspectiva si
sunt toate premisele ca fotbalul sa revina la nivelul la care a fost in trecut.
20La 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.
21O activitate susţinută sportivă la nivelul oraşului s-a desfăşurat doar prin
echipele şcolilor şi liceelor, la diverse discipline (baschet, fotbal, atletism ), in cadrul
actiunilor de "Ziua Inimii" , "Ziua Copilului", concursuri scolare interjudetene sau
nationale.

22F. COORDONATE ECONOMICE
23La nivelul orasului in cursul anului 2003 s-a constatat o revigorare a
activitatilor economice, ma refer la consolidarea firmelor cu capital privat care deja
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funcţionau pe raza oraşului Pucioasa (Conired S.A., Jalutex S.R.L., Oberon S.R.L.,
Top S.R.L., Cardinal S.R.L., Alliance S.R.L., Diana S.R.L., Boscus S.R.L. ), ca o
suplinire a declinului inregistrat de vechile unitati economice(Bucegi S.A., Trainica
S.A.,) sau lichidarii judiciare( Mobip S.A., Omnia S.A., Pifco S.A.).
24In cursul anului 2003 s-au pus bazele altor obiective economice in productie
sau in curs de finalizare cum ar fi :
25
-o noua fabrica de slefuit diamante (una deja functioneaza );
26
-o fabrica de sevetele si hartie igienica;
27
-o fabrica moderna de fenestratii;
28
-o fabrica de confectii pentru barbati si femei;
29
-o noua fabrica de confectii si accesorii pentru mobilier de gradina la
30
Pucioasa-Sat.
31In perspectiva sunt create premisele pentru functionarea sau construirea
altor capacitati de productie in domeniul:lumanarilor ornamentale, a materialelor de
constructii, sculpturii in lemn.
32 Toate obictivele mentionate au avut scopul de a diminua rata şomajului pe
raza oraşului si de a contribui la dezvoltarea economică în ansamblu a localităţii.
33
Din punct de vedere al bugetul local pe anul 2003 acesta a fost elaborat in
baza Legii bugetului de stat 631/2002 si a avut in vedere :
34
-prognozele principalilor indicatori macro economici si sociali cuprinse in
proiectul de buget pentru anul 2003;
35
-politica fiscala si bugetara , nationala si locala ;
36prioritati in derularea programului de investitii;
- propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine ;
- programul de dezvoltare economico-sociala in perspectiva al localitatii ;
Din pacate, puterea economica scazuta a orasului si-a pus amprenta asupra
realizarii veniturilor proprii. Chiar si in aceste conditii, protectia sociala reprezentata
de ajutoarele sociale , drepturile asistentului personal pentru persoanele cu handicap
grav , centrul de ingrijire si asistenta sociala, ajutoarele pentru incalzirea locuintei, a
fost asigurata in totalitate , inclusiv luna decembrie 2003, evident in cea mai mare
parte din sumele primite pentru echilibrare, dar completate din surse proprii.
O reflectare foarte clară a principalilor indicatori ai bugetului anului 2003 sunt
prezentaţi în anexa 2.
ANEXA 2
Nr.
crt.

INDICATOR

77.711.592

Realizări
31 decembrie
2003
74.706.875

1 Venituri proprii

20.263.000

18.271.650

din care:
- venituri cu destinaţie specială
2 Sume defalcate din TVA
3 Cote defalcate din impozitul pe venit

1.515.000
30.089.250
6.542.000

959.938
29.797.732
6.581.151

I VENITURI TOTAL

Prevederi finale

din care:

10

4 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare
5 Sume alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrare
6 Subvenţii primite de bugetele locale pentru P.U.G. şi
cadastru
II CHELTUIELI TOTALE
din care:
Nr.
INDICATOR
crt.
1 CAP. 51.02 Autorităţi executive
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- cheltuieli de capital
2 CAP. 57.02 Învăţământ
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- transferuri (burse)
- cheltuieli de capital
3 CAP. 59.02 Cultură şi artă, religie, activitate sportivă
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- subvenţii pentru instituţii publice
4 CAP. 60.02 Asistenţă socială
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- transferuri
5 CAP. 63.02 Servicii dezvoltare publică şi locuinţe
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- transferuri
- cheltuieli de capital
6 CAP. 68.02 Trnsporturi şi comunicaţii
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
7 CAP. 72.02 Alte acţiuni
din care:
- cheltuieli materiale
8 CAP. 96.02 Cheltuieli cu destinaţie specială
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- cheltuieli de capital
EXCEDENT BUGETAR

15.731.300

14.970.300

4.200.000
886.042

4.200.000
886.042

77.711.592

73.806.628

Prevederi finale

9.837.000

Realizări
31 decembrie
2003
9.518.144

6.060.000
2.940.000
837.000
33.774.250

6.056.236
2.734.074
727.834
33.446.915

29.749.250
3.200.000
170.000
655.000
1.951.000

29.502.605
3.184.275
127.765
631.669
1.821.736

215.000
130.000
1.606.000
13.087.000

209.748
116.161
1.495.827
12.923.210

3.829.000
2.041.000
7.217.000
17.452.342

3.824.605
2.040.917
7.057.000
15.959.614

3.635.000
6.772.300
886.042
6.159.000
70.000

3.404.739
6.165.159
886.042
5.503.674
31.445

18.000
52.000
25.000

10.161
21.284
21.581

25.000
1.515.000

21.581
83.983

50.000
250.000
1.215.000
-

69.103
14.880
900.247
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Prin înfiinţarea compartimentului de executare silită s-a urmărit intensificarea
acţiunii de recuperare a creanţelor datorate bugetului local. Prin acţiuni concretizate
în întocmirea a 2500 titluri executorii atât pentru persoane fizice cât şi juridice,
popriri pe diverse venituri şi popriri bancare au fost încasate în cursul anului 2003
aproximativ 2.000.000 mii lei.

G. PROGRAMUL DE INVESTITII 2003

In cursul anului 2003 au fost realizate urmatoarele obiective:
Primarie:
contorizare consum apa rece institutii publice ( Primarie, Piata, Centru cultural,
Biblioteca, Atelier prestari servicii) 28.000.000 lei
- achizitionarea un sistem informativ de management pentru terenuri extravilane –
valoarea totala 1.000.000.000 lei din care in cursul anului 2003 -200.000.000 lei
- achizitionarea unei centrale telefonice cu 32 numere interioare si 4 externe
100.000.000 lei
achizitionarea a 4 calculatoare cu licenta si imprimanta 73.000.000 lei
achizitionarea unei instalatii de aer conditionat pentru sala de consiliu si birou
Primar 47.000.000 lei
achizitionarea unui copiator TOSHIBA STUDIO performant 180.000.000 lei
achizitionarea unui videoproiector 90.000.000 lei
achizitionarea unui aparat foto digital 19.000.000 lei
Invatamant:
s-a realizat incalzirea centrala la Gradinita 1 500.000.000 lei
s-a elaborat proiectul pentru utilitati Sala de sport Grup scolar
Serviciile publice
s-a executat canalizarea in zona Filatura( zona blocuri C1-C4) 255.000.000 lei
cadastru imobiliar si edilitar 400.000.000 lei ( fonduri de la MLPTL)
s-au modernizat trotuare - str. Olanescu, B-dul Trandafirilor( de la Servcice pana
la Filatura) si s-au produs 5500 mp pavele , modernizat iluminat public _ pe
strazile Luceafarul, Dacia, Liliacului , Glodeni-Vale, Diaconesti - total
2.530.000.000 lei
s-au finalizat lucrarile la utilitati blocuri ANL zona Filatura 1.952.000.000 lei
reabilitare apa Pucioasa – Program Ricop –Etapa I – contorizarea consumatorilor
de apa ( 1280 ml retea distributie, 100 bransamente, 45 camine apometru, 20
camine distributie, 2 vane 400 mm Bazin Musa) 1.950.000.000 lei
s-a intocmit studiul de fezabilitate Modernizare Spital 50.000.000 lei
s-a intocmit proiectul studiu de solutii pentru racord electric blocuri ANL zona
Stadion 40.000.000 lei
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s-a intocmit proiectul de modernizare Piata Filatura 170.000.000 lei
s-a intocmit proiectul pentru modernizare str. Garofitei si str. Patrana
S-au creat conditiile tehnice si financiare pentru finalizarea unor lucrari in anul 2004
cum ar fi :
utilitati Sala Sport Grup Scolar
Utilitati blocuri ANL zona Stadion
finalizarea Programului RICOP de contorizare
modernizare spital
amenajare Leagan de copii
modernizare Camin batrani
- extindere retele apa cartier Glodeni 3,7 km
Tot in cursul anului 2003 au demarat lucrarile la blocurile ANL zona Stadion si Sala
de sport - lucrari ce vor fi finalizate in cursul anului 2004.

H. INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII EXTERNE

În a prima parte a anului 2003 la Biroul de Integrare Europeană s-a continuat
lucrul la întocmirea cererilor de finanţare nerambursabilă pentru întocmirea a două
proiecte, care au fost depuse în luna februarie şi au fost aprobate în luna septembrie,
contractele de finanţare fiind semnate către sfârşitul anului:
1. Proiectul „Centrul de zi „Suflet de copil” a fost înaintat spre finanţare de
la programul Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială,
Schema de Investiţii în Servicii Sociale. Proiectul se referă în principiu la
înfiinţarea unui centru de zi de tip grădiniţă socială pentru copiii cu cerinţe
speciale din oraşul Pucioasa. Valoarea proiectului este de 221.608 Euro, din
care 198.990 Euro vor fi primiţi ca grant, iar 22.618 Euro reprezintă
cofinanţare locală. Prin acest proiect vor fi create peste 40 de noi locuri de
muncă.
2. 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. Proiectul se referă la introducerea de încălzire centrală în Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (Căminul de Bătrâni) şi la înfiinţarea unor
cabinete specializate (kinetoterapie, asistenţă socială, psihologie etc.).
Valoarea proiectului este de 135.825 Euro, din care 122.107 Euro vor fi primiţi
ca grant, iar 13.718 Euro reprezintă cofinanţare locală. Prin acest proiect vor
fi create aproximativ 10 noi locuri de muncă.
În perioada martie-octombrie au fost implementate două proiecte întocmite în
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anul precedent:
1. Proiectul „Centrul social pentru persoane defavorizate Pucioasa”, care a
primit o finanţare de 25.913 Euro, finanţat integral prin programul RICOP –
componenta Măsuri de Răspuns Social.
2. Proiectul „Centrul de informare şi documentare pentru şomeri”, care a primit
o finanţare de 21.536 Euro, implementat de către o fundaţie, cu sprijinul Primăriei
Pucioasa şi finanţat integral prin programul RICOP – componenta Măsuri Active de
Ocupare a Forţei de Muncă.
Tot în anul 2003 a mai fost depus proiectul „Reabilitarea reţelei de alimentare
cu apă a oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, România”, cu o valoare totală de
696.221 Euro, din care 556.921 Euro au fost solicitaţi ca grant de la programul
HyPERB al Republicii Elene, Ministerul Afacerilor Externe, urmând ca suma de
139.300 Euro să reprezinte cofinanţarea locală. Proiectul a fost înaintat Ministerului
Integrării Europene şi nu avem încă nici un răspuns cu privire la stadiul evaluării lui.
Spre sfârşitul anului au fost semnate contractele de finanţare pentru alte două
proiecte PHARE:
1. Proiectul „Reţele exterioare pentru 4 blocuri noi de locuinţe destinate închirierii
către tineri”, finanţat prin programul Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică
şi Socială, Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructura
mică. 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 197.680 Euro, din care 176.261 Euro au fost solicitaţi ca grant,
iar 21.419 Euro reprezintă cofinanţare locală.
2. Proiectul „Modernizarea Spitalului orăşenesc Pucioasa” finanţat prin
Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de
finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructura mică. Proiectul se
referă la diverse reparaţii şi modernizări ale Spitalului, inclusiv schimbarea
centralei termice. Valoarea proiectului este de 114.713 Euro, din care
101.934 Euro au fost solicitaţi ca grant, iar 12.779 Euro reprezintă cofinanţare
locală.
În ceea ce priveşte relaţiile externe, a fost organizată vizita delegaţiei
din oraşul Cartaxo, care a participat la Serbările Băilor Pucioasa, iar în luna
octombrie o delegaţie a oraşului Pucioasa a participat la seminarul „Aderarea
României la Uniunea Europeană – importanţa înfrăţirii dintre oraşele din Portugalia
şi oraşele din România”, finanţat printr-un proiect Phare al primăriei din oraşul cu
care suntem înfrăţiţi. Delegaţia oraşului Pucioasa a participat şi la Forumul
Oamenilor de Afaceri, organizat de Asociaţia Industriaşilor din Portugalia la Târgul
Internaţional de la Lisabona, alături de d-l Ion Iliescu – preşedintele României,
Eugen Dijmărescu – ministrul economiei şi comerţului, George Cojocaru –
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Marian Săniuţă – directorul
Agenţiei Române pentrun Investiţii Străine, reprezentanţi ai unor ministere din
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România şi Portugalia, membri ai celor două ambasade şi oameni de afaceri din
Portugalia. Cu această ocazie, oamenii de afaceri din Pucioasa au avut întâlniri cu
reprezentanţi ai unor firme din Portugalia, cu care au intrat în contact pentru
dezvoltarea afacerilor. În aceeaşi seară, primarul oraşului Pucioasa a participat la
dineul oferit de preşedintele Ion Iliescu în onoarea preşedintelui Portugaliei, prilej cu
care d-l Mircea Simion a avut o discuţie cu preşedintele României, care s-a arătat
interesat de soarta economiei oraşului Pucioasa, în special de evoluţia fostelor mari
societăţi industriale
Pe plan intern, primarul oraşului a participat la activităţile organizate de
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de membru al
Consiliului Director.
De asemenea, primarul oraşului a participat şi la activităţile organizate de
Asociaţia Oraşelor din România, în calitate de vicepreşedinte al acestui organism,
precum şi la cele organizate de Federaţia Autorităţilor Locale din România, în
calitate de membru al Consiliului Director.
Ca o recunoaştere a activităţii depuse, d-lui Mircea Simion i s-a acordat, în
prezenţa preşedintelui României, d-l Ion Iliescu, a primului ministru, d-l Adrian
Năstase, a unor ambasadori din state membre ale Uniunii Europene, preşedinţi de
Consilii judeţene, primari de municipii, oraşe şi comune, titlul de „Cel mai activ
primar în anul 2003”.

I. ACTIVITATEA DE CADASTRU - FOND FUNCIAR

În anul 2003 principalele acţiuni ale biroului de cadastru şi fond funciar
s-au materializat prin următoarele realizări:
- la Legea nr. 1/2000
- Anexa nr. 53 (pădure) - 146 poziţii validate cu suprafaţa de 210,957
ha pentru un număr de 145 titluri de proprietate - procent 100%
- Anexa nr. 37 (agricol) - Moroieni şi Vulcana Băi - 36 poziţii validate
cu 6,96 ha - procent 100%
- Anexa nr. 39 (despăgubiri băneşti) - s-au validat un număr de 54
poziţii
- la Legea nr. 18/1991
- Anexa nr. 15 (pădure) - 457 poziţii validate pentru suprafaţa de
247,854 ha din care punere în posesie 419 poziţii cu 417 titluri de proprietate procent 91,69%
- Anexa nr. 19 şi 20 (agricol) - 161 poziţii validate şi 159 poziţii punere
în posesie cu 157 titluri de proprietate - procent 98,75%
Documentaţii pentru eliberarea ordinului prefectului pentru terenuri şi
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apartamente - 112.
- Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 a primit un număr de 245
notificări din care 205 au fost oprite spre soluţionare, iar restul de 40 au fost
redirecţionate spre alte instituţii pentru soluţionare. Din totalul de notificări oprite la
finele anului 1993 au fost soluţionate un număr de 62 notificări din care:
- 6 pentru restituire în natură;
- 10 pentru măsuri în echivalent constând în titluri de valoare nominală iar
restul au fost respinse.

DOMNILOR CONSILIERI,
STIMATE DOAMNE SI DOMNI INVITATI
Raportul prezentat in fata dumneavoastra nu are pretentia de a fi epuizat
toate problemele legate de starea economico-sociala si activitatea administratiei
publice a orasului nostru. Datele prezentate ofera insa , si in aceste conditii, o
imagine de ansamblu a preocuparilor noastre.
In acest moment de bilant se cuvine sa multumesc in primul rand consilierilor
locali, aparatului propriu, conducatorilor institutiilor locale, tuturor locuitorilor
orasului pentru sprijinul acordat in vederea atingerii obiectivelor propuse, convinsi
fiind de faptul ca stim ce mai avem de facut pentru ca orasul nostru sa se inscrie cat
mai curand in randul localitatilor romanesti din circuitul european.

