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CUVÂNT INTRODUCTIV
1 ianuarie 2007 este pentru România şi oraşul nostru un început de drum şi nu o
linie de sosire!
Încheierea cu succes a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană
înseamnă începutul procesului de integrare a ţării noastre în Uniunea Europeană prin
participarea activă în procesul de decizie din forurile europene.
Acesta este începutul unei noi ere pentru România, o eră europeană care
comportă toate avantajele derivate din statutul de stat membru al Uniunii Europene, dar şi
obligaţiile şi responsabilităţile care vin o dată cu aderarea. Aderarea României la Uniunea
Europeană înseamnă continuarea eforturilor pentru recuperarea decalajelor economice
faţă de vechile state membre ale Uniunii Europene şi pentru dezvoltarea europeană a ţării
noastre.
Aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană încheie al cincilea val de
extindere al Uniunii Europene şi înlătură ultimele rămăşiţe simbolice ale zidului Berlinului.
România este una dintre ţările mari ale Uniunii Europene şi are astfel o pondere
importantă în procesul de luare a deciziilor europene. În Consiliul European România este
a şaptea ţară ca pondere în numărul de voturi.
România va fi un susţinător activ al proiectului european şi va contribui activ la
procesul de relansare a reformelor instituţionale din Uniune.
Credem cu sinceritate că succesul integrării europene a României depinde şi de
gradul de informare al nostru al tuturor şi de intensitatea cu care comunicăm pe acest
subiect. Integrarea în Uniunea Europeană nu este o călătorie în necunoscut, la voia
întâmplării. Integrarea europeană presupune implicare, participare, planificare şi
responsabilitate, cu alte cuvinte: viziune! De aceea, cu felul nostru de a aborda lucrurile,
ne dorim să contribuim la viziunea europeană pe care fiecare dintre noi o construim.
În ceea ce priveşte Strategia de post - aderare a României, ne dorim a ajunge la un
standard ridicat de dezvoltare şi ne dorim a fi un partener credibil în relaţiile cu entităţile
din celelalte state membre.
Strategia urmăreşte, în principal, să contureze două opţiuni fundamentale pentru
România. În primul rând, se defineşte modul în care ţara noastră se raportează la viitorul
Uniunii Europene. În al doilea rând, strategia încearcă să creioneze un model de
dezvoltare a României, care să ducă la bunăstarea cetăţenilor săi. Viziunea strategiei este
ca, în anul 2013, România să fie stat cu un standard ridicat de dezvoltare şi un partener
credibil în spaţiul european.
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Este o datorie a administraţiei locale de a informa cetăţenii şi de a face public
raportul activităţii sale. Realizat de conducerea Primăriei împreună cu ajutorul serviciilor şi
birourilor din cadrul acesteia, acest raport îşi propune să prezinte principalele activităţi,
proiecte şi programe ale administraţiei locale în anul 2006, dar şi obiectivele pentru anul
2007. Politica locală adoptată de administraţie se bazeazǎ pe principiile transparenţei
decizionale, liberului acces la informaţiile de interes public şi respectului faţă de cetăţeni.
Încercăm să îmbunătăţim calitatea şi eficienţa muncii noastre, aceasta făcându-se
şi prin participarea cetăţenilor la procesul administrativ, la luarea deciziilor într-un mod
corect şi deschis.
Alǎturi de dezbaterile publice organizate, de întâlnirile cu asociaţiile de proprietari,
de buletinul de informare pentru cetăţeni ,,Buletin Informativ de Pucioasa”, sau ştirile de
pe pagina de internet, lucrarea de faţǎ este unul din instrumentele prin care Primǎria
Pucioasa încearcă să fie mai aproape de cetăţeni.
Raportul de faţă îl socotesc, înaintea cerinţei impusă de lege, datoria mea morală
de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată împreună cu salariaţii
Primăriei Pucioasa, în anul 2006.
M-am străduit – şi consider că am reuşit – să realizez o radiografie fidelă, deloc
formală, a modului în care au fost cheltuiţi banii publici, în perioada la care facem referire,
în scopul înfăptuirii obiectivelor programate.
Este un document sintetic, pe înţelesul fiecărui locuitor al oraşului Pucioasa, spre o
corectă informare privind folosirea banilor din bugetul local. Numai aşa 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.
Sunt adeptul transparenţei totale, sunt receptiv la toate propunerilor constructive şi
contez pe civismul locuitorilor oraşului Pucioasa. Am dovedit această atitudine cu fiecare
prilej: audienţe, dezbateri publice, întâlniri ocazionale cu diverşi cetăţeni şi diverse grupuri
socio–profesionale, în şedinţele Consiliului Local Pucioasa.
Nu am scăpat şi nu voi scăpa din vedere solicitudinea, promptitudinea şi
profesionalismul funcţionarului public în relaţia cu cetăţenii.
Raportul meu vă stă la dispoziţie atât în formă scrisă, cât şi în format electronic, pe
portalul Primăriei Pucioasa, www.primpuc.ro .
Sperăm ca acest raport să fie bine primit de către cetăţeni, reacţiile sau
comentariile în legătură cu el sunt binevenite şi vor constitui contribuţii valoroase pentru
noi.
Vă invit, aşadar, să conlucrăm bine informaţi, cu seriozitate şi responsabilitate,
pentru ridicarea calităţii vieţii din oraşul Pucioasa, în deplină armonie cu cerinţele şi
standardele europene.
MIRCEA SIMION – PRIMAR AL ORAŞULUI PUCIOASA
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ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
DIN ORAŞUL PUCIOASA ÎN ANUL 2006
În baza legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Pucioasa şi a celorlalte
acte normative relevante în vigoare, activitatea noastră a vizat creşterea permanentă a calităţii
muncii şi a urmărit instituirea unor modalităţi de lucru în deplină concordanţă cu legalitatea şi cu
eficienţa, la toate nivelurile reprezentate de Consiliul local, comisiile de specialitate şi conducerea
operativă a aparatului propriu de specialitate.
O atenţie deosebită şi un sprijin nemijlocit s-a acordat pentru funcţionarea în bune condiţii a
serviciilor publice de interes local aflate în subordine, precum şi activităţilor de investiţii social
culturale şi edilitar-gospodăreşti şi a tuturor activităţilor în care Consiliul local, primarul oraşului şi
aparatul propriu au fost implicaţi.
Pregătirea şedinţelor Consiliului local s-a făcut în general în bune condiţii, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul convocării, întocmirii documentelor prevăzute de lege şi analizării materialelor
dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate.
Consiliul local s-a întrunit în anul 2006 în 12 şedinţe ordinare şi o şedinţă extraordinară. Toate
şedinţele au fost publice, asigurându-se o totală transparenţă faţă de mass-media şi locuitorii
oraşului.
Au fost iniţiate un număr de 119 proiecte de hotărâri şi au fost adoptate 119 hotărâri, care au fost
publicate în cea mai mare parte în Buletinul informativ al oraşului şi au fost comunicate tuturor
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. Comunicarea hotărârilor Consiliului local către
Instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate s-a făcut în termen şi nici o hotărâre adoptată nu
a fost atacată de către acesta, la instanţa de contencios administrativ, pe motiv de nelegalitate.
Deşi legea permite, nici un proiect de hotărâre nu a fost iniţiat de către cetăţeni, ceea ce
dovedeşte lipsa de organizare a acestora pentru implicarea în rezolvarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea, astfel încât colaborarea activă pe care o dorim cu populaţia oraşului
rămâne un deziderat.
Salariaţii Primăriei au mai participat în diverse comisii legate de atribuţiile care revin primarului sau
Consiliului local prin actele normative în vigoare (cum ar fi inventarul anual, comisii privind
apărarea civilă etc.) şi au efectuat serviciile de permanenţă pe perioada anului 2006, intervenind
cu promptitudine atunci când a fost cazul.
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APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
ORAŞULUI PUCIOASA
Conducerea Primăriei este asigurată de:
•

PRIMAR: Mircea Simion

•

VICEPRIMAR: Constantin Tiberiu Popa

•

SECRETARUL ORAŞULUI PUCIOASA: jr. Elena Catană

Pe plan intern, primarul oraşului a participat la activităţile organizate de Agenţia pentru Dezvoltare
Regionala Sud Muntenia, în calitate de membru al Consiliului Director, Asociaţia Oraşelor din
România, în calitate de vicepreşedinte al acestui organism, precum şi la cele organizate de
Federaţia Autorităţilor Locale din România sau alte organizaţii.
În ceea ce priveşte relaţiile externe, la vizitele unor delegaţii străine în oraş se adaugă menţinerea
relaţiilor de colaborare cu municipiul Cartaxo din Portugalia, cu care oraşul Pucioasa este înfrăţit
din anul 1997 şi semnarea acordurilor de înfrăţire cu localităţile Alcazar de San Juan din Spania şi
Vadul lui Vodă din Republica Moldova.
În baza acordului de înfrăţire din 1997, s-au efectuat schimburi de experienţă cu Administraţiile
Publice Locale din municipiul Cartaxo, iar în baza acordurilor de înfrăţire şi colaborare încheiate în
cursul anului 2006, au fost efectuate schimburi de experienţă cu Administraţiile Publice Locale din
Alcazar de San Juan şi Vadul lui Vodă.
Anul 2006 a consfinţit intrarea în tradiţie a schimburilor de delegaţii între Cartaxo şi Pucioasa, de
această dată delegaţia română făcând un schimb de experienţă asupra conceperii proiectelor
pentru accesarea de fonduri structurale ale Uniunii Europene, dar s-a dorit în acelaşi timp şi
lărgirea ariei de cooperare cu alte administraţii publice locale din zona Santarem – Portugalia.
Tot în cursul anului 2006, s-a participat la competiţia europeană „FACE 2006”, care a adunat
echipajele pentru situaţii de urgenţă din mai multe state europene. Acest fapt s-a concretizat întrun schimb de experienţă util, fiind cunoscute astfel baza materială şi condiţiile de desfăşurare a
unor simulări în caz de necesitate.
În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul oraşului Pucioasa a emis în anul 2006
un număr de 5.602 dispoziţii, faţă de 2.340 în anul 2005, ceea ce înseamnă o mărire de 139,4 %,
ca urmare a creşterii complexităţii sarcinilor care îi revin prin actele normative în vigoare şi prin
hotărârile adoptate de Consiliul local.
În anul 2006, în Primăria Pucioasa şi-au desfăşurat activitatea 132 salariaţi, din care 65 funcţionari
publici, 65 persoane – personal contractual şi 2 demnitari (primar, viceprimar).
Analiza activităţii acestora s-a făcut în funcţie de organigrama şi ştatul de funcţii aprobate de către
Consiliul local prin Hotărârea nr. 21/30.03.2006.
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1) DIRECŢIA ECONOMICĂ, PROGNOZĂ, BUGET FINANŢE PUBLICE, CONTROL
FINANCIAR, ADMINISTRATIV DESERVIRE ŞI SERVICIUL ADMINISTRAREA
VENITURILOR LOCALE, TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, CONTROL COMERCIAL, PIEŢE ŞI OBOARE,
ADMINISTRATIV, DESERVIRE, PROTOCOL
(23 persoane, inclusiv directorul)
Director executiv: ec. Adriana Sîrboiu
a) Compartimentul economic, prognoză, buget finanţe publice, control financiar
Bugetul local aprobat pentru anul 2006, în sumă de 15.598.000 lei a fost realizat la nivelul sumei
de 14.286.811 lei la partea de venituri şi 13.524.293 lei la partea de cheltuieli.
În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local în anul 2006, Primăria Pucioasa, în calitate de
ordonator principal de credite, a asigurat finanţarea a şapte instituţii publice:
o 4 centre de învăţământ preuniversitar de stat
6.757.151 lei
o Serviciul Public de Prestări Servicii pentru Comunitate
1.768.678 lei
o Centrul Cultural I. Al. Brătescu-Voineşti
140.000 lei
o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa
417.883 lei
S-au acordat ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei, conform
Legii nr. 416/2001 în sumă de 358.267 lei, asigurându-se plata la zi şi în întregime a acestora.
Tot pe linie de asistenţă socială s-au finanţat drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi
cu handicap grav, în sumă de 380.862 lei.
Datoria publică internă aferentă împrumuturilor contractate pentru lucrările de investiţii a fost
onorată pentru anul 2006 în întregime, la nivelul sumei de 125.000 lei; de asemenea, dobânzile şi
comisioanele aferente datoriei publice, în sumă de 63.751 lei, au fost achitate la zi, fără întârziere.
Execuţia bugetului local pe anul 2006 este prezentată în tabelul următor:
LEI
COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI
ANUALE
FINALE

REALIZARI

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

15.598.000

14.286.811

000202

I. VENITURI CURENTE

14.858.000

13.911.752

000302

A. VENITURI FISCALE

13.932.000

13.116.051

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL

2.370.000

2.417.604

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

2.370.000

2.402.785

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
VENIT (SE SCAD)

2.370.000

2.402.785
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040201

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

040204

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea
bugetelor locale

050002
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1.690.000

1.722.785

680.000

680.000

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL

0

14.819

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0

14.819

050250

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

0

14.819

070002

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

1.980.000

1.951.544

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

1.980.000

1.951.544

070201

Impozit pe cladiri

1.300.000

1.295.791

07020101

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

500.000

470.242

07020102

Impozit pe cladiri de la persoane juridice

800.000

825.549

070202

Impozit pe terenuri

500.000

328.318

07020201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

275.000

220.985

07020202

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

225.000

98.089

07020203

Impozitul pe terenul extravilan

0

9.244

180.000

326.913

0

522

070250

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
activitatea notariala si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

9.442.000

8.679.602

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA (SE SCAD)

9.212.000

8.540.933

7.709.000

7.037.933

1.503.000

1.503.000

10.000

11.084

10.000

11.084

10.000

2.417

5.000

2.417

5.000

0

070203

110202

110206
1202
120207
1502

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI
SERVICII
Taxe hoteliere

150201

TAXE PE SERVICII SPECIFICE
Impozit pe spectacole

150250

Alte taxe pe servicii specifice
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TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
DE ACTIVITATI
Taxa asupra mijloacelor de transport

1602
160202
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210.000

125.168

150.000

112.485

16020201

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
persoane fizice*)

75.000

57.211

16020202

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
persoane de juridice*)

75.000

55.274

60.000

11.395

0

1.288

160203
160250

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurare de activitati

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

140.000

67.301

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

140.000

67.301

180250

Alte impozite si taxe

140.000

67.301

290002

C. VENITURI NEFISCALE

926.000

795.701

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

480.000

457.106

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

480.000

457.106

200.000

207.514

280.000

249.592

446.000

338.595

0

15.404

0

15.404

250.000

31.096

175.000

30.248

75.000

848

120.000

123.559

120.000

123.459

0

100

50.000

142.536

50.000

142.536

26.000

26.000

26.000

26.000

300.000

57.211

300203
300205
330002

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
precedenti
Venituri din concesiuni si inchirieri

340202

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE
Taxe extrajudiciare de timbru

340250

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale
Alte amenzi, penalitati si confiscari

3302
330250
3402

350201
350250
3602
360250

DIVERSE VENITURI
Alte venituri

370201

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

3702
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3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile
statului
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului
privat al statului
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

390201
390203
390207
410002
420002
4202

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate
constructiilor de cvartale de locuinte noi

420206
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300.000

57.211

75.000

7.829

175.000

49.382

50.000

0

440.000

317.848

440.000

317.848

440.000

317.848

150.000

29.750

250.000

248.098

40.000

40.000

15.598.000

13.524.293

420209

Finantarea programului de pietruire a drumurilor
comunale si alimentare cu apa a satelor

420229

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

5002

TOTAL CHELTUIELI

510002

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.085.000

1.896.793

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

1.823.000

1.666.268

510201

Autoritati executive si legislative

1.823.000

1.666.268

51020103

Autoritati executive

1.823.000

1.666.268

180.000

166.774

54.000

41.774

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

540205

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540250

126.000

125.000

82.000

63.751

6102

Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

230.000
230.000

204.258
204.258

610203

Ordine publica

225.000

203.493

61020304

Politie comunitara

225.000

203.493

5.000

765

5502
600002

610205

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie
civila nonmilitara)

650002

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

9.446.000

8.632.204

6502

INVATAMANT

7.702.000

6.973.109

650203

Invatamant prescolar si primar

2.525.560

2.354.885
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65020301

Invatamant prescolar

1.340.570

1.294.847

65020302

Invatamant primar

1.184.990

1.060.038

650204

Invatamant secundar

5.176.440

4.618.224

65020401

Invatamant secundar inferior

3.192.730

2.762.915

65020402

Invatamant secundar superior

996.980

947.888

65020403

Invatamant profesional

986.730

907.421

6602

SANATATE

115.000

89.678

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

115.000

89.678

66020601

Spitale generale

115.000

89.678

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

438.000

412.405

670203

Servicii culturale

201.000

190.440

67020302

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

61.000

50.440

67020306

Case de cultura

140.000

140.000

670205

Servicii recreative si sportive

237.000

221.965

67020501

Sport

40.000

40.000

197.000

181.965

1.191.000

1.157.012

67020503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze
sportive si de agrement

6802

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

421.000

417.883

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

401.000

380.862

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

401.000

380.862

680215

Prevenirea excluderii sociale

369.000

358.267

68021501

Ajutor social
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINTE, MEDIU SI APE

369.000

358.267

2.247.000

1.372.370

1.774.000

1.072.724

700002
7002

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

700203

Locuinte

190.000

89.107

70020301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

190.000

89.107

515.000

450.602

1.069.000

533.015

700206
700250

Iluminat public si electrificari rurale
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale

7402

PROTECTIA MEDIULUI

473.000

299.646

740205

Salubritate si gestiunea deseurilor

399.000

299.646

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

399.000

299.646
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Canalizarea si tratarea apelor reziduale

800002
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74.000

0

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE

1.590.000

1.418.668

8402

TRANSPORTURI

1.590.000

1.418.668

840203

Transport rutier

1.590.000

1.418.668

84020302

Transport in comun

75.000

51.028

84020303

Strazi

1.515.000

1.367.640

0

762.518

9802

EXCEDENT

Pentru o mai bună înţelegere a dinamicii realizărilor bugetare pe anul 2006, prezentăm în cele ce
urmează situaţia acestora în format grafic:

REALIZAREA BUGETULUI LOCAL

Cheltuieli

86,70%

Excedent

4,89%
8.41%

Rest
nerealizat
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SITUATIA REALIZARII VENITURILOR
FAŢĂ DE PREVEDERI

PROCENTAJ REALIZARE VENITURI DIN VENITURI PROPUSE, PE CATEGORII

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

TOTAL
Venituri proprii
Sume defalcate din TVA
Subventii de la bugetul
de stat
Donatii si sponsorizari
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PROCENTAJ REALIZARE CHELTUIELI DIN CHELTUIELI PROPUSE, PE
CATEGORII
TOTAL

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Cap. 51.02-Autoritati publice
Cap. 54.02-Alte servici publice
generale
Cap. 55.02-Tranzactii privind datoria
publica si imprumuturi
Cap. 61.02- Ordine publica si
siguranta nationala
Cap. 65.02-Invatamant
Cap. 66.02-Sanatate
Cap. 67.02-Cultura, recreere, religie
Cap. 68.02-Asistenta sociala
Cap. 70.02-Locuinte, servicii
dezvoltare publica
Cap. 74.02-Protectia mediului
Cap. 84.02-Transporturi
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PONDEREA CATEGORIILOR DE VENITURI IN TOTAL VENITURI REALIZATE

0,18 %
2,23%

Venituri proprii
37,81 %

59,78 %

Sume defalcate din
TVA
Subventii de la
bugetul de stat
Donatii si
sponsorizari

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.primpuc.ro

13

Raport privind activitatea administratiei publice locale
a orasului Pucioasa in anul 2006

PRIMARIA PUCIOASA
Martie 2007

PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI IN TOTAL CHELTUIELI REALIZATE

0,66 %

2,22 %

1,23 %

0,47 %

1,51 %

Cap. 51.02-Autoritati publice
Cap. 54.02-Alte servicii publice
generale

10,49 %

Cap. 55.02-Tranzactii privind datoria
publica si imprumuturi

12,32%

Cap. 61.02-Ordine publica si
siguranta nationala

7,94%

Cap. 65.02-Invatamant
Cap. 66.02-Sanatate

8,56 %

Cap. 67.02-Cultura, recreere, religie

3,04%

Cap.68.02-Asistenta sociala

51,56%

Cap. 70.02-Locuinte, servicii
dezvoltare publica
Cap. 74.02-Protectia mediului
Cap. 84.02-Transporturi
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b) Serviciul Impozite şi taxe locale
Şef serviciu: ec. Gabriela Solomon
În evidenţele Primăriei s-au înregistrat la finalul anului 2006 un număr de 8450 contribuabili, din
care 8030 persoane fizice şi 420 persoane juridice.
Executare silită
¾ Emiterea de 1538 de somaţii şi titluri executorii pentru persoane fizice, în sumă
de 320.141 lei.
¾ Înfiinţarea unui număr de 70 de popriri pe venituri de orice fel (salarii, pensii,
conturi bancare, I.V.G.), încasându-se din executare silita la persoane fizice
suma de 121.000 lei.
¾ Emiterea a 104 de somaţii şi titluri executorii pentru persoane juridice, în sumă de
392.307 lei.
¾ Înfiinţarea unui număr de 40 de popriri asupra conturilor bancare, încasându-se
din executare silita la persoane juridice suma de 107.329 lei.
Pe ansamblu, rezultatele activităţii serviciului sunt sintetizate în tabelul următor (cu cifrele în lei):
Planificat
5.920.000

TOTAL Plan buget venituri proprii 2006

Realizat
5.428.000

Procent
91,68 %

Făcând o comparaţie cu anul 2005, când s-au încasat 4233997,7 lei, reprezentând 83 % din ceea
ce se planificase, se constată că veniturile proprii au crescut din punct de vedere valoric şi s-au
încasat într-o proporţie mai mare.
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
Sectoare de activitate:
9 Administrarea domeniului public şi privat, control comercial
¾
S-au eliberat 51 de autorizaţii de funcţionare pentru persoane fizice.
¾
S-au eliberat 5 autorizaţii de funcţionare pentru asociaţii familiale.
¾
S-au anulat 17 autorizaţii de funcţionare.
¾
Urmărirea activităţilor de transport:: 10 autorizaţii noi taxi.
¾
Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public:
În anul 2006 a fost efectuată modernizarea iluminatului public pe Bd.
Trandafirilor, Str. Republicii şi Str. Fântânelor, precum şi extinderea acestuia pe
Str. Izvoare, Str. Viorele şi Str. I. H. Rădulescu (total 800 m).
9 Pieţe şi oboare
Compartimentul administrează Piaţa Cartaxo şi oborul orăşenesc.
S-a încasat suma totală de 92.836,1 lei, din care :
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S-au încasat 69.694 lei reprezentând taxă forfetare (taxa de tarabă zilnică)
S-au încasat 17.926,5 lei reprezentând taxe chirii tarabe
S-au încasat 3.969,6 lei reprezentând taxe cântare
S-au încasat 847 lei reprezentând taxe obor
S-au încasat 399 lei reprezentând taxe etichete

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:
¾ Anchete sociale: 2702, din care:
• pentru ajutor social cf. Legii 416/2001: 500
• pentru curatele: 123
• pentru burse şcolare: 48
• pentru poliţie şi judecătorie: 98
• pentru ajutoare financiare: 48
• pentru alocaţii complementare: 685
• pentru alocaţii de susţinere: 540
• pentru locuinţe: 26
• pentru protecţia copilului: 70
• pentru handicap: 268
• pentru indemnizaţie conf. Ordinului 794/380/2002: 208
• pentru indemnizaţie hrană persoane cu HIV: 12
• pentru diverse alte solicitări: 94
¾ S-au întocmit:
• Dosare noi pentru ajutor social: 18
• Dosare alocaţii complementare: 461
• Dosare alocaţii de susţinere: 255
• Dosare alocaţii de stat: 157
• Dosare alocaţii copii nou născuţi: 125
• Dosare angajare asistenţi personali: 11
• Dosare indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002: 32
• Dosare ajutoare financiare: 48
• Dosare ajutor de deces: 3
• Adeverinţe ajutor social: 1985
• Adeverinţe alocaţii complementare/susţinere: 28
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Adrese către beneficiarii de alocaţii de susţinere: 380
Adrese către protecţia copilului: 78
Întocmire plan servicii, dispoziţii plan servicii: 8
Răspunsuri cereri, petiţii: 87
Dispoziţii ajutor social (acordare, modificare nr. membri şi cuantum, suspendare,
încetare, reluare plată ajutor social, ajutor încălzire): 820
Dispoziţii alocaţii copii nou născuţi: 157
Dispoziţii alocaţii de susţinere (acordare, modificare nr. membri şi cuantum,
suspendare, încetare, reluare plată): 380
Dispoziţii alocaţii complementare (acordare, modificare nr. membri şi cuantum,
suspendare, încetare, reluare plată): 580
Dispoziţii curatele, tutele: 186
Dispoziţii angajare, prelungire, încetare contracte de muncă asistenţi personali: 58
Dispoziţii acordare indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002: 32
Dispoziţii ajutoare de urgenţă, de înmormântare: 3
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): 92
Distribuire lapte praf
- beneficiari: 1311
- cutii lapte praf distribuite: 9185

Valoarea totală a ajutoarelor sociale acordate în cursul anului 2006 a fost de 1.157.012 lei.
31.12.2005

* Nr. persoanelor/familiilor beneficiare de ajutor social
* Nr. familiilor beneficiare de ajutor de încălzire cu lemne
* Nr. copii cu handicap grav care beneficiază de asistent personal
* Nr. adulţi cu handicap grav care beneficiază de asistent personal
* Nr. pers. hand. grav care benef. de indemn. Ord. 794/380/2002
* Nr. persoanelor cu handicap din localitate salariate
* Nr. asistenţi maternali profesionişti
* Nr. copii aflaţi în plasament la familia extinsă

202
133
11
25
40
2
40
32

31.12.2006

164
153
11
32
52
3
40
34

b) Compartimentul evidenţă a persoanelor
 Biroul care funcţionează în clădirea Poliţiei Pucioasa
• Total cărţi de identitate eliberate:
3.004, din care:
- Schimbări de domiciliu
579
- Schimbări de nume
267
- Expirate
967
- Pierdute, furate, distruse
365
- Preschimbări
528
• Total cărţi de identitate provizorii eliberate:
67
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Total paşapoarte eliberate:
Total cărţi de alegător eliberate :
Acţiuni în teren executate:
Sancţiuni contravenţionale aplicate:
Valoarea sancţiunilor aplicate:

1.302
2.215
14
39
1.400 lei.

 Biroul de stare civilă din incinta Primăriei
Prezentăm comparativ activitatea pe anii 2005 şi 2006, în scopul unei mai bune înţelegeri
a situaţiei de la nivelul oraşului, cu menţiunea că toate naşterile care au loc la Spitalul Orăşenesc
Pucioasa se înregistrează la Primăria Pucioasa, chiar dacă părinţii au domiciliul în altă localitate.
ACTIVITATEA
Număr acte stare civilă înregistrate,
din care:
- acte naştere
- căsătorii
- decese
Număr acte stare civilă eliberate (inclusiv duplicate), din care:
- acte naştere
- căsătorii
- decese
Livrete de familie eliberate
Număr sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
Sentinţe divorţ operate

2005
370

2006
367

92
107
171
590
200
198
192
173
220
30

121
111
135
1636
1207
186
243
150
216
33

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
Obiectiv
Centrală termică la Şcoala nr.3
Pucioasa
Reparaţii capitale la Şcoala nr.4
Pucioasa
Subtraversare canalizare pârâu
Bizdidel

Valoare (lei)

Observaţii

27.300

Finalizat

99.960

Finalizat
S-a finalizat elaborarea Proiectului
Tehnic

-
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Asfaltare drum comunal DC136
Brăneşti - Pucioasa
Centrală termică şi instalaţii termice
la Şcoala nr. 4 Pucioasa
Consolidare şi amenajare acces
blocuri A.N.L. – zona Stadion –
Etapa II
Amenajare terenuri joacă pentru
copii
Modernizarea iluminatului public pe
B-dul Trandafirilor
Asfaltare Str. Crinului 300m
Asfaltare Str. Stadionului 240m
Amenajare zonă de agrement şi
parc de distracţii în Parcul
Independenţei - Pucioasa
Extindere reţele apă cartier Bela
Amenajare Valea Neagră
Cadastru imobiliar şi edilitar
Dotări calculatoare + licenţe
Reabilitare Spital Orăşenesc
Pucioasa
Reţele exterioare pentru 4 blocuri
A.N.L. – zona Stadion

226.000

Finalizat

210.000

Finalizat
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S-a finalizat elaborarea Proiectului
Tehnic

99.900

Finalizat

99.900

Finalizat

115.000
92.000

Finalizat
Finalizat
S-a finalizat elaborarea Proiectului
Tehnic

40.000

S-a finalizat elaborarea Studiului de
Fezabilitate
S-a finalizat elaborarea Studiului de
Fezabilitate
S-a continuat elaborarea cadastrului
Realizat

Proiect Phare

Se va finaliza în cursul anului 2007

Proiect Phare

Se va finaliza în cursul anului 2007

Obiective de investiţii pentru anul 2007:
- Mansardare sediu Primărie
- Amenajare zona agrement şi sportive Parc Independenţei
- Canalizare str. Republicii
- Canalizare str. Nuferilor şi str. Izvoare
- Drum acces, alei si consolidare teren blocuri ANL zona Stadion
- Modernizare sere
- Subtraversare pârâul Bizdidel canalizare oraş Pucioasa
- Elaborare PUZ zona centrală oraş Pucioasa
- Reabilitare şi modernizare staţie de epurare a apelor menajere Pucioasa
(pentru acest obiectiv Guvernul României a alocat Primăriei Pucioasa suma de
2.200.000 Euro)
- Modernizare şi extindere reţele canalizare Pucioasa (pentru acest obiectiv
Guvernul României a alocat Primăriei Pucioasa suma de 950.000 Euro)
- Modernizare reţele de furnizare a apei potabile Pucioasa (pentru acest obiectiv
Guvernul României a alocat Primăriei Pucioasa suma de 800.000 Euro)
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• Urbanism
În cursul anului 2006 s-au eliberat 337 certificate de urbanism având drept scop:
- Construire de locuinţe : 66;
- Extinderi la construcţiile existente: 49;
- Desfiinţare de locuinţe şi anexe: 17;
- Construire de branşamente la utilităţi şi înlocuiri de conducte: 33;
- Dezmembrare suprafeţe de teren: 40;
- Certificate ce nu pot fi utilizate: 14;
- Lucrări de reabilitare, reparaţii capitale, recompartimentări, creare
goluri mde uşi, construire împrejmuiri şi construire anexe
gospodăreşti: 118.
Situaţia autorizaţiilor eliberate în cursul anului 2006:
 Autorizaţii de construire: 199, din care:
- locuinţe: 54;
- anexe gospodăreşti: 47;
- extinderi locuinţe: 46;
- branşamente: 24;
- altă destinaţie: 28.
 Autorizaţii de desfiinţare: 18.

4) BIROUL PROGRAME DE INTEGRARE EUROPEANĂ, INFORMATICĂ (5 persoane)
Şef birou: ing. Dănuţ Olaru
Îşi desfăşoară activitatea pe 3 planuri:
9 Programe de integrare europeană
• Continuarea implementării şi finalizarea, la sfârşitul lunii martie, urmată de raportările
finale pentru:
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 a avut în vedere dotarea
Serviciului de impozite şi taxe locale cu echipamente şi soft performant în domeniu,
instruire şi suport tehnic. Valoarea proiectului a fost de 24.621 Euro, din care 20.000
Euro reprezintă finanţarea nerambursabilă, iar 4.621 Euro cofinanţarea locală.
Proiectul a fost finalizat. În prezent se lucrează cu noul program pentru impozite şi
taxe locale.
•

Continuarea implementării următoarelor proiecte, care se vor finaliza în anul 2007:
1. Proiectul „Reţele exterioare pentru 4 blocuri noi de locuinţe destinate închirierii
către tineri”, finanţat prin Programul PHARE 2001 - Coeziune Economică şi
Socială, Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică.
Proiectul 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.
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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 iunie 2007.
•

Proiectul „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, se află în
portofoliul de proiecte de rezervă Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, în
stadiul de acordare de asistenţă tehnică în cadrul subprogramului "Asistenţă tehnică
pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007 2013". Asistenţa tehnică acordată este în curs de derulare, urmărindu-se actualizarea
documentaţiei tehnice aferentă proiectului pentru a îndeplini cerinţele impuse pentru
finanţarea din fondurile structurale ale Uniunii Europene, termenul previzionat de
finalizare a documentaţiilor tehnice fiind luna septembrie 2007.

•

Refacerea şi întreţinerea, cu sprijinul unor specialişti colaboratori, a site-ului oficial al
Primăriei Pucioasa, www.primpuc.ro. S-a găsit o soluţie pentru actualizarea periodică a
acestuia. Site-ul este extrem de bogat şi cuprinde toate informaţiile de interes public
pentru cetăţeni, având şi o secţiune în limba engleză. De asemenea, oferă unele
informaţii despre oraşul Pucioasa în limbile italiană, portugheză, spaniolă.

•

S-a realizat schimbarea soluţiei de conectare la Internet, Primăria Pucioasa dispunând
începând cursul lunii martie 2006 de internet de viteză.

•

Întocmirea de rapoarte, sinteze, prognoze de dezvoltare, documentaţii diverse,
reprezentarea instituţiei la diverse întâlniri de lucru etc. Dintre acestea menţionăm
elaborarea şi redactarea „Raportului privind Starea Economică şi Socială a Oraşului
Pucioasa şi Activitatea Administraţiei Publice Locale în anul 2005” şi a „Planului Local
de Dezvoltare Economico - Socială a Oraşului Pucioasa 2007-2013”, în colaborare cu
toţi salariaţii Primăriei Pucioasa şi cu concursul conducerii Primăriei Oraşului Pucioasa.

•

În cursul lunii octombrie 2006, o persoană din cadrul biroului a făcut parte din cadrul
delegaţiei tehnice a judeţului Dâmboviţa în Portugalia, cu prilejul vizitei acumulându-se
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o experienţă benefică în ce priveşte accesarea de fonduri europene nerambursabile
pentru perioada imediat următoare de după aderarea României la Uniunea Europeană.
9 Informatică
S-au asigurat:
- funcţionarea serverului de Internet
- funcţionarea reţelei Intranet a Primăriei
- funcţionarea calculatoarelor şi imprimantelor din Primărie
- gestionarea eficientă a copiatorului principal din Primărie
- redactarea lucrărilor cu grafică deosebită şi a altor documente
La cele 37 de calculatoare şi 27 de imprimante existente în Primărie la sfârşitul anului 2005 s-au
adăugat încă 3 calculatoare şi o imprimantă, achiziţionate din fonduri proprii, numărul total al
acestora fiind acum de 40 calculatoare de birou şi 28 de imprimante.
¾ Secretariat Primărie
S-au asigurat:
- Activităţi cu caracter specific de secretariat: preluare şi transmitere mesaje telefonice, a
comunicărilor telefonice, redactarea înscrisurilor, multiplicarea acestora, clasarea lor.
- Activităţi care duc la îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor prevăzute în fişa postului:
lecturarea şi prezentarea corespondenţei primite, repartizarea şi urmărirea rezolvării
corespondenţei, întocmirea şi dactilografierea de răspunsuri pe baza documentării
prealabile.
- Evidenţa deplasărilor (delegaţiilor) – în cursul anului 2006 au fost înregistrate un număr
de 327 deplasări în interes de serviciu.
- Evidenta dispoziţiilor emise de primar şi înaintarea acestora, conform legii, Instituţiei
Prefectului D-ta – au fost înregistrate 5602 dispoziţii.
- Înregistrarea Monitoarelor Oficiale, multiplicarea unor Legi, Ordonanţe, Hotărâri de
Guvern şi înaintarea acestora compartimentelor, respectiv persoanelor interesate – au
fost înregistrate 913 Monitoare Oficiale.
- Convocarea consilierilor la şedinţele Consiliului Local (12 şedinţe ordinare si 1 şedinţă
extraordinară) şi la şedinţele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
- Activităţi de protocol.

5) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT AUDIT INTERN (1 persoană)
Au fost efectuate 6 controale conform planificării (procentaj de îndeplinire de 100%) şi 1 control
din dispoziţia expresă a primarului, rezultatele verificărilor fiind transmise primarului oraşului, care
a luat măsurile necesare pentru remedierea aspectelor constatate.
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SALARIZARE,

RESURSE

Activităţi:
¾
S-au emis documentaţiile pentru întocmirea şi obţinerea avizelor privind organigrama,
statele de funcţii şi numărul de personal al aparatului propriu de specialitate al primarului
şi activităţile subordonate
¾
S-a organizat şi asigurat buna desfăşurare a concursurilor (examenelor) de angajare,
promovare în clasă superioară, avansare în treaptă superioară sau preluare personal
(personal pază)
¾
S-au întocmit statele de funcţii privind majorarea salariilor şi a indemnizaţiilor (etapa I,
etapa II)
¾
S-au operat 85 carnete de muncă
¾
S-au întocmit dispoziţii privind aplicarea legislaţiei muncii şi orice modificare a
contractului de muncă sau raportului de serviciu pentru personalul contractual sau
funcţionarii publici, precum şi documentaţiile privind aplicarea legislaţiei pentru toată
activitatea compartimentului Resurse umane

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 2006, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a coordonat activitatea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre cauzate
de fenomene meteorologice şi anume:
- pe data de 14.03.2006 în cartierul Bela s-a produs o prăbuşire a malului drept afectând
drumul de acces ce face legătura între cartierul Bela şi satul Berevoieşti aparţinând de oraşul
Fieni, prin blocare cu pământ şi arbori pe o porţiune de cca. 25 - 30 metri, astfel Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă a acţionat cu o fadromă, o volă, un tractor cu remorcă, o drujbă până la
degajarea drumului de pământ şi vegetaţie;
- pe data de 24.03.2006 în cartierul Maluri a avut loc o alunecare de teren pe o suprafaţă
de 5,00 ha, afectând 3 locuinţe ale numiţilor Roşoiu Gheorghiţa, Drăgan Maria şi Şerban Vasile
prin apariţia unor fisuri la zidurile şi fundaţiile caselor;
- pe data de 29.03.2006, datorită vântului puternic blocurile B1 şi B2 de pe str. Florin
Popescu, bl. C1 de pe str. Sergent Erou Nicolae Marius şi bl.. B3 de pe str. Republicii au fost
afectate prin desprinderea acoperişurilor. În această situaţie Primăria oraşului, împreună cu
Detaşamentul de pompieri, Poliţia comunitară şi Poliţia orăşenească au luat măsurile necesare
pentru degajarea drumurilor şi spaţiilor de materialul lemnos şi plăcile de azbociment.
Supravegherea teritoriului oraşului şi a surselor de risc se realizează cu ajutorul posturilor
de observare ce sunt organizate la nivelul oraşului şi de la agenţii economici din oraş.
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Avertizarea popula]iei despre iminenţa unui pericol, se realizează cu ajutorul a 8 sirene
electrice, 3 sirene dinamice, 3 fluiere cu abur, o centrală de alarmare de 30 numere, o instalaţie de
înştiinţare alarmare F 1001 B.
Fluxul informaţional se realizează pe sistemul de telecomunicaţii teritoriale prin radio,
telefon, instalaţia de înştiinţare F 1001 B precum şi prin reţeaua de înştiinţare cu radioreceptorul „
ZEFIR 001 ”.
În ziua de 30.05.2006 în oraşul Pucioasa a avut loc un exerciţiu de alarmare publică cu
tema „ Activitatea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, Inspectoratului judeţean, Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă, grupurilor de suport tehnic, Formaţiunilor Voluntare pentru Situaţii
de Urgenţă şi a altor formaţiuni de intervenţie prevăzute în planurile operative pentru înlăturarea
efectelor inundaţiilor în caz de accident la acumularea Pucioasa ” care a fost cotat cu calificativul
de „FOARTE BINE” de conducerea judeţului Dâmboviţa şi ofiţerii din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I”.

8) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE
A CETĂŢENILOR ŞI INFORMAŢII CLASIFICATE, RELAŢII CU MASS-MEDIA,
REGISTRATURĂ (2 persoane)
Pe parcursul anului 2006, în acest domeniu de activitate principalele obiective au fost aplicarea
reglementarilor legale din domeniu, respectiv aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, precum
şi aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Asigurarea liberului acces la informaţia de interes public - au fost înregistrate un număr de 11
cereri de informaţii de interes public , din care 11 solicitări adresate de persoane fizice. La toate
solicitările pentru informaţiile de interes public s-a respectat termenul legal de răspuns.
Asigurarea transparenţei decizionale în cursul anului 2006 în administraţia publică – în cursul
anului 2006 nu au fost organizate dezbateri publice pe marginea proiectelor de acte normative,
deoarece nu au fost solicitări în acest sens. Autoritatea publică nu a fost acţionată în justiţie pentru
nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică.
Activitatea Primăriei poate fi caracterizată şi prin numărul mare al actelor ce au fost rezolvate pe
perioada unui an. Referitor la numărul persoanelor care trec pragul instituţiei noastre în scopul
rezolvării unor probleme sau al culegerii de informaţii, în ultimul timp numărul acestora a crescut,
lăsându-ne să tragem concluzia că, datorită creşterii numărului actelor normative, cetăţenii se
îndreaptă spre noi pentru lămuriri şi pentru a solicita întocmirea diferitelor acte necesare în alte
instituţii. În acest context, cetăţenii au fost informaţi direct, verbal cu privire la serviciile oferite de
Primărie; au fost oferiţi fluturaşi informativi; le-au fost puse la dispoziţie formulare pentru fiecare
cerere de eliberare a unui act de autoritate de competenţa Primăriei sau a Consiliului Local; li s-a
acordat asistenţă şi îndrumare pentru rezolvarea problemelor de competenţa Primăriei şi a
Consiliului Local, pentru completarea formularelor, explicarea paşilor necesari pentru rezolvarea
problemelor.
În cursul anului 2006 au fost operate un număr de 18823 înregistrări în registrul de intrare-ieşire a
documentelor reprezentând acte, cereri si petiţii .
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In ceea ce priveşte coordonarea programului de audienţe acordate de către conducătorii Primăriei,
au fost primite în audienţă un număr de 1220 persoane, astfel: primar 514, viceprimar 471,
secretar 235.

9) COMPARTIMENTUL INDEPENDENT CADASTRU FUNCIAR, REGISTRUL
AGRICOL, ADMINISTRARE ISLAZ, FOND FUNCIAR ŞI LEGEA NR. 10/2001 (3
persoane)
Activităţi:
- S–a eliberat un număr de 207 de procese verbale de identificare a imobilelor si 207de
certificate pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar.
- S-au eliberat un 81 de adeverinţe de arhiva.
- Pe baza Legii nr. 247 / 2005, au fost depuse un număr de 459 cereri din care au fost
validate un număr de 146, pentru o suprafaţa totala de 440,889 ha, din care:
o pădure
- 370,708 ha;
o agricol ( in natura )
4,720 ha;
o agricol ( despăgubiri )
65,401 ha;
o teren aferent construcţiei 0,060 ha.
- In baza Legii 247 / 2005 au fost puse in posesie un număr de 21 poziţii.
- In baza Legii nr. 247 / 2005 au fost depuse un număr de 120 contestaţii din care 27 au fost
validate.
- In baza legilor nr. 18 / 1991, 1/ 2000 si 247 / 2005 s-au întocmit 27 note de prezentare
pentru Comisia Judeţeana si s-a participat la 11 expertize.
- În baza Legii nr. 15 / 2003 au fost întocmite 3 dosare.
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SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE PRIMARULUI ORAŞULUI
PUCIOASA
A) BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ GH. N. COSTESCU (2 persoane)
Bibliotecar şef Gogioiu Luminiţa

Biblioteca “Gh. N. Costescu” îşi desfăşoară activitatea pe baza Legii nr.334/2002 şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea 30/2004 de către Consiliul
Local Pucioasa. În baza acestor acte normative, în anul 2006 biblioteca a desfăşurat numeroase
activităţi culturale în colaborare cu unităţile şcolare din oraş: lansări de carte (Larisa Bădoiu, Dron
Dorian, Ion Enescu Pietroşiţa, George Coandă), expoziţii tematice (24 Ianuarie, 15 Ianuarie, 30
Ianuarie, 8 Martie, 9 Mai, etc.), concursuri şcolare, audiţii poveşti, prezentări de carte la unităţile
de învăţământ din oraş, spectacole de dans şi poezie la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială a
bătrânilor Pucioasa, medalioane literare.
O atenţie deosebită s-a acordat celei de-a 11-a ediţii a “Zilelor Bibliotecii”, manifestare ce s-a
desfăşurat pe parcursul a trei zile. Cu acest prilej s-a lansat primul număr al revistei bibliotecii
intitulată sugestiv “Izvoare de timp”. Din semnatarii articolelor publicate în această revistă
menţionăm pe: prof. Doru Mareş, prof. Gabriela Diaconescu, prof. Mihaela Ana, prof. Georgiana
Manta şi elevii Ruxandra Catană, Andreea Solomon, Andreea Toma.
În ceea ce priveşte îmbogăţirea fondului de carte, în anul 2006 a intrat un număr de 964
volume din care: 165 din fondurile Bibliotecii Judeţene, 180 din fondurile alocate de Primăria
Pucioasa şi 619 din donaţiile primite de la diverse persoane.
În cursul anul 2006 biblioteca a înregistrat un număr de 2486 de cititori stabili, majoritatea
constituind-o elevii şi studenţii. Acestora li s-au adăugat utilizatori ce au frecventat sala de lectură
pentru a consulta periodicele şi lucrările de referinţă aflate în fondul de carte al instituţiei.

B) SERVICIUL POLIŢIA COMUNITARĂ PUCIOASA
(17 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:
¾ Patrulări pe itinerariile de deplasare conform consemnului particular aprobat prin Planul
de Paza si Siguranţa Publica, fiind legitimate un numar de 125 persoane care au
prezentat interes operativ din care 45 persoane au fost avertizate pentru :
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- lipsa vizelor trimestriale pe certificatul de producător
- lipsa verificării metrologice a cântarelor personale
- nejustificarea prezentei in 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.
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.
În această perioadă au fost aplicate un număr de 179 sancţiuni contravenţionale în valoare
de 15865 lei (87 sancţiuni la Legea 61/1991 Privind sancţionarea unor fapte care încalcă
normele de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice modificată şi republicată şi 92
sancţiuni la Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor).
Începând cu data de 01.02.2006 au fost preluaţi un numar de 7 agenţi de pază de la
obiectivele: Sediul Primăriei, Atelierul de prestări servicii pentru comunitate şi Sera
oraşului. S-au întocmit în timp operativ documentele necesare pentru desfăşurarea în
legalitate a activităţii de pază a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al
administraţiei publice locale şi a fost instruit personalul preluat, astfel că în luna aprilie toţi
agenţii au absolvit Cursul de agenţi de paza şi ordine cu calificative foarte bune.

Activitatea de instruire, arme şi muniţii, P.S.I. şi protecţia muncii:
¾ S-au întocmit planurile tematice de pregătire profesională specifică, atât pentru funcţionarii
publici – agenţi comunitari, cât şi pentru agenţii de pază.
¾ S-au organizat, lunar, şedinţe de instruire şi aplicaţii practice, cu tot personalul.
¾ S-a efectuat instruirea personalului pe linia cunoaşterii şi respectării Normelor de protecţia
muncii şi P.S.I.
¾ 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.
¾ S-au făcut propuneri de modificare şi completare a Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare.
¾ S-au întocmit documentele necesare pentru achiziţionarea armamentului şi muniţiei,
precum şi a celorlalte materiale pentru îndeplinirea misiunilor specifice, fiind achiziţionate
un numar de 3 (trei ) pistoale marca GLOCK, calibru 9 X 19 mm şi 1000 (una mie ) cartuşe
pentru armamentul achiziţionat.
¾ S-au realizat alte măsuri specifice atribuţiilor.
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C) SERVICIUL PUBLIC DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU COMUNITATE
(cunoscut şi sub denumirea: Atelierul de prestări servicii pentru comunitate)
Director: ing. Călin Valentin

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

A fost înfiinţat printr-un proiect al Primăriei Pucioasa, finanţat din fonduri externe nerambursabile şi
din bugetul local, prin H.C.L. nr. 10/22.02.2001, în baza Legii Nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice locale , art. 20 , lit. h. Acesta funcţionează în baza unui Regulament de Organizare şi
Funcţionare , aprobat de Consiliul Local , având conducere proprie.
Finanţarea Serviciului Public se face în baza O.G.45/2003, din alocaţii bugetare şi venituri proprii.
Numărul de personal, stabilit prin Organigrama şi Statul de Funcţiuni este de 75 posturi
pentru personalul propriu şi 15 posturi pe perioada determinată de 7 luni ocupate prin intermediul
AJOFM Dâmboviţa, în baza Legii 76/2002. În relaţia cu AJOFM Dâmboviţa, angajările s-au
derulat în perioada 15 Februarie – 30 Noiembrie 2006.
Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Public sunt:
Întreţinere şi reparaţii străzi, cuprinzând întreţinere curentă a străzilor din aria de
competenţă, întreţinerea curentă a iluminatului public, iluminatul ornamental cu caracter
permanent şi ocazional, întreţinerea şi repararea lămpilor cu lumină intermitentă, întreţinerea
şi repararea mobilierului stradal, repararea , înlocuirea şi completarea după caz a indicatoarelor şi
semnelor de circulaţie, reparaţii curente şi intervenţii cu caracter de urgenţă la unităţile de
învăţământ şi unităţile administraţiei publice (5 scoli, 4 grădiniţe, primărie, centrul cultural,
gradina de vară, piaţa, biblioteca). De asemenea, sectorul de reparaţii străzi asigură toate
intervenţiile necesare pentru situaţii de calamităţi (inundaţii), cât şi deszăpezirea, asigurând
condiţii optime de circulaţie pe drumurile publice. Tot acest sector asigura pavoazarea oraşului
pentru sărbătorile din an: Paşte, Zilele Oraşului, Târgul Meşteşugarilor, Ziua Naţională, Crăciun,
Anul Nou. Se asigura de asemenea suportul logistic pentru evenimente politice: alegeri,
referendum-uri, vizite oficiale ale delegaţiilor străine.
Se asigura suport logistic şi compartimentului de Asistenţă Socială şi celui de Administraţie a
Domeniului Public şi Privat prin: transport lunar al laptelui praf pentru sugari, taiere, transport
şi distribuire lemn din pădure
pentru încălzire persoane defavorizate, taiere transport si
distribuire lemn debitat destinat confecţionării de şarpante la asociaţiile de locatari/proprietari.
Sector producţie-montaj prefabricate din beton (pavele, rigole, borduri mari si mici,
dale de şanţ.
Transport gratuit zilnic elevi din cartierele Diaconeşti, Miculeşti, Bela, Şerbăneşti,
Pucioasa-sat către unităţile de învăţământ din oraşul Pucioasa - finanţat din bugetul local.
Transport local, autofinanţat care completează necesităţile de transport gratuit
elevi clasele 1-4 , ca urmare a incapacităţii microbuzului.
Sere – asigură producţia proprie de răsaduri de flori pentru amenajarea spaţiilor verzi
şi ornamentale de pe raza oraşului. De asemenea execută cosmetizarea arborilor, arbuştilor
ornamentali şi gardurilor vii din oraş. Tot sectorul Sere asigura igienizarea şi gazonarea
parcurilor: Parc natural Central, Parc-gara, Parc Peco.
Salubrizarea domeniului public, constând în măturarea, colectarea şi transportul
zilnic al deşeurilor de pe domeniul public, conform graficului aprobat anual de Consiliul Local.: 2,5
km de carosabil şi trotuar pe zi.
Administrarea fondului locativ al oraşului, cuprinzând 3 blocuri ANL (60
apartamente) si 183 unităţi locative în spaţii proprietate de stat, incluzând 10 spatii naţionalizate.
Parcarea cu plata din centrul oraşului, activitate autofinanţată.
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Parte din activitatea desfăşurată de Serviciul public de prestări servicii pentru comunitate în cursul
anului 2006 este prezentată pe larg în cadrul secţiunilor următoare, pe domenii de activitate.

D) CENTRUL CULTURAL I. AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI
Director: prof. Rodica Cojocaru
Onorând statutul şi de Centru Zonal de Educaţie a Adulţilor, selectat de către Institutul de
Cooperare Internaţională a Universităţii Populare Germane, activitatea instituţiei a avut ca obiectiv
major educaţia permanentă.
• În acest scop, au activat cercurile:
- arte plastice
- pian
- chitară
- clape
- Şcoala de dans „Roboş”
- Cenaclul literar „Elena Văcărescu”
- Ansamblul folcloric „Junii Valahi”
• Au fost organizate manifestări ocazionate de serbările naţionale, istorice, religioase,
literare: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua Eroilor, Ziua Europei, 1 Iunie – Ziua Copilului,
omagieri (Eminescu, Caragiale), spectacole omagiale.
Intrate deja în tradiţie, grupate pe perioade, s-au organizat şi desfăşurat manifestările de
anvergură:
- Balul Mărţişorului – martie
- Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Steluţele Pucioasei”, în parteneriat cu
Clubul Copiilor „Nicolae Mateescu” Pucioasa – mai
- Festivalul Naţional de Creaţie Literară „Primăvara Albastră” – mai
- Zilele Oraşului Pucioasa şi Balul Serbărilor Băilor – septembrie
- Ziua Vârstei a III-a, în parteneriat cu Asociaţia „Speranţa” a CARP Pucioasa –
octombrie
- Festivalul Şanselor Tale – noiembrie
- Serbările Crăciunului – decembrie.
• În cadrul manifestărilor organizate, în parte, în parteneriat cu Asociaţia Universităţilor
Populare Germane şi cu instituţiile de învăţământ, au avut loc seminarii de informare şi
diseminare proiecte europene, au fost abordate tematici solicitate de adolescenţi şi seniori.
• În parteneriat cu Asociaţia Universităţilor Populare Germane, Centrul Cultural „I. Al.
Brătescu-Voineşti” Pucioasa a fost acreditat drept Centru Local de Testare pentru: Xpert
(paşaportul european de mânuire a calculatorului), Xpert Master şi EBC*L (certificatul
european de competenţă în afaceri).
• Instituţia a fost premiată ca partenerul cel mai activ în implementarea proiectelor europene
de către Institutul Internaţional de Cooperare al Universităţii Populare din Germania.
• Componenta spectacole a fost asigurată de reprezentaţiile lunare ale teatrelor de Copii din
Ploieşti, Galaţi şi Bucureşti.
Împreună cu spectacolele pentru adulţi, dar şi cele în regie proprie, se însumează peste 30
de reprezentaţii, care au adus aproximativ 10.000 de spectatori.
Este loc şi pentru extinderea paletei culturale, funcţie şi de posibilităţile financiare ale instituţiei.
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ACTIVITĂŢI CULTURAL - ARTISTICE TRADIŢIONALE, ORGANIZATE
DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA PUCIOASA
După cum se cunoaşte, a intrat în tradiţia oraşului organizarea în fiecare an a Serbărilor Băilor
Pucioasa, manifestare cultural artistică reprezentativă pentru urbea noastră, aflate la a VI-a ediţie
în anul 2006.
.În cadrul Serbărilor Băilor Pucioasa, sunt organizate în paralel mai multe acţiuni menite să atragă
interesul unei categorii cât mai largi de populaţie, atât din Pucioasa cât şi din alte localităţi. Astfel,
în perioada 1 - 3 septembrie 2006, au avut loc o multitudine de activităţi, după cum urmează:
• Deschiderea festivă a Serbărilor Băilor Pucioasa şi inaugurarea Aleii Artelor, Aleii Atelierelor
Meşteşugăreşti şi a Târgului Meşterilor.
• Depunerea de coroane de flori în semn de omagiu pentru eroii noştri şi parada militară.
• Târgul Meşterilor. La acest târg, aflat la cea de a IX-a ediţie au participat un număr de 42 de
artişti populari din toate zonele ţării.
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;
- instrumente populare;
- fier forjat;
- împletituri de papură şi răchită;
- jucării din lemn.
• 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.
• Pe artera principală a oraşului s-a desfăşurat inaugurarea „Străzii Regale în Sărbătoare”; şi-au
adus contribuţia la defilare şi formaţiile artistice ale copiilor din oraş şi din străinătate, precum
şi formaţiile „Grande Fiesta” din Brazilia şi „Inka Runa Grup” din Peru.
• Încununarea Serbărilor Băilor Pucioasa au reprezentat-o spectacolele prezentate pe scena
Grădinii de vară de către formaţia „Grande Fiesta” din Brazilia, formaţia „Ika Runa Grup” din
Peru, Irina Loghin şi Fuego, dar şi de către grupurile de muzică uşoară „Andra” şi „Impact”.
• 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, ca în fiecare an, a Balului Mărţişorului şi a Balului Anului Nou.
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MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂŢILOR ÎN ORAŞUL PUCIOASA
1. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi reţeaua de canalizare
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 ani de S.C. EGOT S.A., administratorul reţelelor, au condus la reducerea
semnificativă a pierderilor şi au oferit populaţiei apă rece potabilă 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.
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.
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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.
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.
Principalele măsuri întreprinse de S.C. EGOT S.A. în cursul anului 2006:
1. Staţie tratare apă potabilă:
- Refacere hidroizolaţii planşeu, pavilion central
- Înlocuire fenestraţie cu geam termopan, pavilion administrativ
- Achiziţionare mobilier de laborator
- Igienizare pavilion administrativ, gresie şi faianţă laboratoare.
2. Sistem distribuţie apă potabilă
- Str. Mihai Eminescu – înlocuire 150 m conducta cu conducta PEHD
- Str. Stadionului – execuţie 19 branşamente
- Str. Crinului – 280 m PEHD reabilitare reţea distribuţie apă potabilă, execuţie 27
branşamente
- Cartier Glodeni – 350 m PEHD extindere reţea distribuţie, execuţie 233
branşamente
- Str. Izvoare, 150 m PEHD extindere reţea distribuţie
- Alimentarea în regim continuu a cartierului Pucioasa-sat.
3. Reţea canalizare apă menajeră
- Str. Mihai Eminescu – extindere reţea canalizare 120 m execuţie şi 11 racorduri
canalizare
- Str. Avram Iancu – reabilitare canalizare 35 m

2. Alimentarea cu gaze naturale
Cu excepţia cartierului Malurile, tot oraşul Pucioasa este conectat la reţeaua de alimentare cu
gaze naturale.
Reţelele de gaze sunt de două feluri: de joasă presiune şi de medie presiune. Asigurarea debitului
de gaze naturale face obiectul de activitate al SC Distrigaz Sud SA, Sucursala Târgovişte, Sector
Pucioasa. SC Distrigaz Sud SA este proprietarul reţelelor de distribuţie şi parţial a branşamentelor.
Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia alimentării cu gaze naturale din oraş:
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2005
2006
Conducte de transport a gazelor
58,025
58,025
naturale ( Km )
Branşamente ( Km )
26,576
26,550
Număr abonaţi casnici
5281
5324
Număr focuri la abonaţii casnici
12151
12626
Număr abonaţi persoane juridice
244
248
Număr centrale termice montate
1406
2108
Se remarcă o creştere a numărului de abonaţi casnici în anul 2006 faţă de anul 2005.
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.
3. Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a oraşului se face din sistemul energetic naţional prin reţeaua de
înaltă tensiune din LEA 110 KV Aninoasa - Fieni.
În zonă există o singură staţie de transformare, staţia 110/20 KV – 25 MVA Pucioasa.
Posturile de transformare sunt răspândite pe toată suprafaţa oraşului, iar din acestea pleacă linii
electrice de 0,4 KV care alimentează cu energie electrică consumatorii casnici şi industriali.
În cursul anului 2006 a fost efectuată lucrarea „Reparaţie LES 20 KV, blocuri 2, din staţia trafo
Pucioasa, între PTZ 51 şi PTZ 151” (promenada Pieţei Centrale Cartaxo – post transformare zona
centrală), pe o lungime de 340 de metri, pozat subteran la o adâncime de 0,8 metri.
Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea energiei electrice.
4. Starea drumurilor
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.
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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.
Începând cu anul 2007, România va primi o serie de fonduri (fondurile nerambursabile europene)
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, s-au început lucrările pentru amenajarea intersecţiei str. Republicii –
str. Fântânelor.
Cu sprijinul Fondurilor Structurale, se va urmări devierea traficului greu de pe str. Florin Popescu
pe drumul Pucioasa-sat – Moţăieni, în scopul creşterii gradului de securitate al populaţiei, al
creşterii calităţii aerului din oraş şi al diminuării zgomotului produs de autovehiculele grele. Acesta
este unul dintre obiectivele prioritare ale Strategiei de Dezvoltare a Oraşului Pucioasa pentru
perioada 2007-2013.
Primăria Pucioasa are în derulare de câţiva ani un amplu program de amenajare a trotuarelor,
care va continua şi în viitor.
Administraţia publică locală are în vedere şi realizarea unui drum de legătură mai scurt către
comuna Vulcana Băi, în vederea valorificării comune, în parteneriat, a potenţialului turistic
complementar al celor două localităţi.
Primăria Pucioasa, prin intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, a
acţionat în cursul anului 2006 după cum urmează:
•

Iluminat public şi mobilier stradal:
- intervenţii la 100 lămpi prin înlocuire;
- reparaţii la 150 lămpi iluminat public prin înlocuire bobine, ignitere sau corpuri de
iluminat;
- repararea a 15 lămpi cu lumină intermitentă prin intervenţie la modulele electronice
şi înlocuirea becurilor;
- repararea şi înlocuirea a 150 şipci de bănci;
- achiziţionare si înlocuire a 50 coşuri stradale de gunoi;
- înlocuirea a 24 semne de circulaţie;

•

Reparaţii curente străzi:
- s-au reparat prin achiziţionare, transport pe zone , împrăştiere manuală şi
mecanică 3600 m.c. calcar şi 218 mc refuz de ciur , după cum urmează:
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Calcar
m.c.

Reparatii strazi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Str. Garofitei
Str. Nuferilor
Str. M.Eminescu
Str. Avram Iancu – Valea Neagra
Str. Morilor
Str. Alunis
Str. Carierei
Str. Izvoare
Str. Viorele
Str. Castanilor
Str. Narciselor
Cart. Maluri
Cart. Glodeni Vale
Cart. Diaconesti – Zapodie
Str. Paltinis
Cart. Serbanesti – Bela
Total

PRIMARIA PUCIOASA
Martie 2007

Refuz de
ciur – mc

335
180
118
207
252
192
181
135
135
80
180
370
621
171
200
243
3600

218

218

•

Deszăpezirea şi degivrarea - s-a acţionat pentru deszăpezire cu 3 utilaje (2 tractoare +
IFRON ) de 27 ori cu 8 servanţi: 100 mc zgura si 5 T sare.

•

Reparare
-

•

Amenajări trotuare prin bordurare şi pavare: TOTAL AN 2006 : Pavat = 3945,5 mp,
Bordura mica = 1967 buc., Bordura mare = 2432 buc. :
- Str. 7 Noiembrie: pavat 1062 mp, bordurat 332 ml – 670 buc. bordură mică,
bordurat 20 ml – 40 buc. bordură mare
- Str. Fructelor – pavat 1302 mp, bordurat 205 ml – 410 buc. bordură mică, bordurat
440 ml – 880 buc. bordură mare
- Str. Republicii zona restaurant Viena – pavat 182 mp, bordurat 15 ml – 30 buc.
bordură mică, bordurat 35 ml – 70 buc. bordură mare
- Str. Stadionului – pavat 1128 mp, bordurat 120 ml – 240 buc. bordură mică,
bordurat 351 ml – 702 buc. bordură mare
- Str. Crinului - bordurat 370 ml – 740 buc. bordură mare
- Casa Pensionarilor – pavat 18 mp, bordurat 50 ml – 100 buc. bordură mică
- Alee Poliţie – pavat 27,5 mp, bordurat 16 ml – 32 buc. bordură mică
- Fântâna Bela – pavat 29 mp

îmbrăcăminte asfaltică:
Str. Stadionului: lucrări de asfaltare carosabil = 1575 mp;
Str. Crinului: asfaltare carosabil si trotuare = 2750mp;
Lucrări de plombare carosabil Str. Florin Popescu;
Str. Cerealişti şi Str. Republicii
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Amenajare parcare SC TURISM SA – pavat 78 mp, bordurat 58 ml – 115 buc.
bordură mică
Reparaţie trotuar zona centrală - pavat 22 mp

Turnare decofrare
- rigole şanţ : 3000 buc.; din care au fost repartizate : Glodeni Vale = 978 buc.,
Miculeşti = 877 buc., Pucioasa Sat = 370 buc., Bela = 775 buc.
- dale şanţ : 134 buc – repartizate: Glodeni Vale = 54 buc. şi Miculeşti = 61 buc.
5. Protecţia mediului înconjurător şi managementul deşeurilor

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, se are
permanent în vedere intensificarea acţiunilor de control şi sancţionarea severă a contravenienţilor.
Pentru eliminarea deficienţelor din domeniul managementului deşeurilor, Primăria Pucioasa, în
parteneriat cu celelalte administraţii publice de pe teritoriul judeţului, sub autoritatea Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, implementează în prezent un proiect în valoare totală de peste 26 milioane
Euro, finanţat prin programul ISPA al Uniunii Europene şi cofinanţat de autorităţile locale, prin care
se vor realiza două depozite ecologice, unul la Aninoasa şi altul la Titu, pentru întreg judeţul,
urmând ca depozitele existente să fie închise. 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.
Primăria Pucioasa, prin intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, a
acţionat în cursul anului 2006 după cum urmează:
• Salubrizarea domeniului public:
Lunar şi ocazional se salubrizează 30 km. străzi din cartierele oraşului, în funcţie de necesităţi şi
cu respectarea Legii 416. Astfel, se salubrizează ocazional capetele de pod, albiile majore ale
râurilor şi se desfiinţează depozitele neautorizate de deşeuri pe domeniul public. În anotimpul
rece salubrizarea constă în: spart şi colectat gheata şi zăpada, precum şi transportul în rampă,
în limita cantităţilor depuse. Transportul deşeurilor se face la rampa de gunoi a oraşului, rezultând
circa 600 m.c. deşeuri anual.
• Sere, spaţii verzi
Acest sector a achiziţionat seminţe, a produs răsadurile necesare în serele proprii şi a plantat în
spatiile verzi din ronduri şi ghivecele suspendate din oraş peste 150.000 fire de flori ornamentale.
Lucrările au constat în :
- săpat peluze, plantat flori de primăvară din speciile pansea
si
miozotis
(25.000 fire) în lunile aprilie şi mai.
- debarasat ronduri, săpat şi plantat flori de vară precum salvia, petunia, begonia,
crăiţe, ageratum, artotis, gura leului, garofiţe, floare de piatră, în lunile mai şi iunie
(125.000 fire de flori).
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.primpuc.ro

36

Raport privind activitatea administratiei publice locale
a orasului Pucioasa in anul 2006

PRIMARIA PUCIOASA
Martie 2007

lucrări săptămânale de întreţinere, respectiv plivit, săpălugit şi udat cu autocisterna,
tuns gazonul săptămânal pe zonele verzi: 12 .000 m.p între 01.05 - 01.10.2006
- transport 100 m.c. pământ vegetal la blocurile ANL Stadion; gazonat suprafaţa de
10.000 m.p.
- gazonat 800 m.p. cu gazon de umbră în parcul central, cosmetizat săptămânal
parcul central.
Total spaţii verzi aflate în întreţinere permanentă: 7,52 hectare, din care 5 hectare parcuri, spatii
verzi, peluze şi scuare.
-
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EDUCAŢIA, PROTECŢIA SOCIALĂ, SĂNĂTATEA
Învăţământul
Învăţământul preşcolar
În Pucioasa funcţionează un număr de 6 grădiniţe, cu un total de 26 săli de clase.
Anul şcolar 2005 - 2006
Anul şcolar 2004 - 2005
Grădiniţa nr.
1
2
3
4
5
7 Total 1
2
3
4
5
7 Total
Nr. preşcolari 139 180 130 38 36 24
547 139 190 130 37 39 24
559
Nr. salariaţi
10 22 24
3
2
2
10 21 21
3
2
2
63
59
Nr. cadre
6
14 15
2
2
1
6
14 13
2
2
1
40
38
didactice
Nr. săli de
8
12
7
2
1
1
7
8
7
2
1
1
31
26
clase
Nr. grupe
6
8
7
2
2
1
6
8
7
2
2
1
26
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.
Învăţământul la clasele I-VIII
În oraşul Pucioasa există 5 şcoli generale, cu un total de 43 săli de clasă.
Anul şcolar 2005 - 2006
Anul şcolar 2004 - 2005
Şcoala nr.
1
2
3
4
5
6 Total
1
2
3
4
5
6 Total
Număr elevi
519 102 176 544 121 6 1468 519 99 176 566 122 6 1488
Total personal
41 12 15 47 13
2
2
130 44 12 20 53 15
146
salariat
Număr
cadre
30 11 12 34 10
1
32 11 17 40 14
1
98
115
didactice
Număr săli de
18
6
8
11
5
1
18
6
6
11
4
1
49
46
clasă
Număr cabinete
2
1
7
1
1
1
3
10
Număr
2
1
1
2
1
2
1
1
1
7
5
laboratoare
Număr săli de
1
1
1
1
2
2
sport
Număr terenuri
3
1
1
3
1
1
1
1
5
7
de sport
Număr cabinete
0
0
medicale
Număr ateliere
1
1
1
1
2
şcoală
Rezultate
Faza
deosebite
obţinute judeţeană
la
olimpiade
Faza
şcolare
naţională
(total)

57

-

1

50

-

-

108

17

-

-

116

2

-

135

1

-

-

3

-

-

4

4

-

-

2

-

-

6
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Pentru anul şcolar 2006 – 2007, efectivele Scolii generale Nr. 2 (elevii şi profesorii titulari) au fost
preluate de Şcoala Generală Nr. 1 „Mihai Viteazul”, şcoala fiind restructurată.
Învăţământul la clasele IX-XII
În Pucioasa funcţionează la acest nivel de învăţământ două unităţi şcolare: Liceul Teoretic
“Nicolae Titulescu” Pucioasa şi Grupul Şcolar Industrial Pucioasa.
Aceste unităţi dispun de un număr total de 17 de săli de clasă, 7 cabinete şi 6 laboratoare.
Numărul total de elevi din care urmează cursurile acestor unităţi şcolare a fost de 1556 pentru
anul şcolar 2005-2006.

Număr elevi
Total personal salariat
Număr cadre didactice
Număr săli de clasă
Număr cabinete
Număr laboratoare
Număr săli de sport
Număr terenuri de sport
Număr cabinete medicale
Număr ateliere şcoală
Rezultate
deosebite
obţinute la
olimpiadele
şcolare (total)

Anul şcolar 2005-2006
Grup
Liceu
Total
Şcolar
790
766
1556
70
67
137
53
51
104
14
3
17
1
6
7
3
3
6
1
1
2
1
1
2
2
2
4
4

Anul şcolar 2004-2005
Grup
Liceu
Total
Şcolar
790
785
1575
71
63
134
53
45
98
12
11
23
4
2
6
3
2
5
1
1
2
1
1
2
1
1
5
5

Faza
judeţeană

60

10

70

56

19

75

Faza
naţională

7

2

9

14

2

16

Activităţile extraşcolare
Activităţile extraşcolare se derulează în cadru organizat la Clubul Copiilor “Nicolae Mateescu”
Pucioasa şi în cazuri sporadice la unităţile de învăţământ.
În cursul anului 2006, Clubul Copiilor “Nicolae Mateescu” a participat la concursuri şi a fost
premiată după cum urmează:
- Concursuri internaţionale: participare;
- Concursuri naţionale: 21 locuri I, 15 locuri II, 14 locuri III şi 4 menţiuni;
- Concursuri interjudeţene: 12 locuri I, 4 locuri II, 7 locuri III şi 3 menţiuni;
- Concursuri judeţene: 2 locuri II.
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Primăria Pucioasa, prin intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, a
acţionat în cursul anului 2006 după cum urmează:
• Şcoala nr. 1 Pucioasa :
- curăţat, pregătit şi văruit pereţi exteriori 1600 m.p.
- curăţat, pregătit şi văruit interioare (6 săli clasă, 2 case scări, 2 laboratoare, 12
grupuri sanitare) = 1800 m.p. interioare.
- reparaţii glafuri, uşi şi ferestre.
• Şcoala nr. 2 Şerbăneşti :
- confecţionare şi montare 70 ml jgheaburi şi burlane;
- reparaţii 24 mp acoperiş;
- văruire grupuri sociale 120 mp
• Şcoala nr. 4 Pucioasa:
- reparaţii acoperiş 8 mp
- confecţionare şi montare jgheaburi 20 ml
- reparaţii pereţi tavan şi văruire (5 săli clasa, 2 case scări, 1 hol şi sala de sport) =
2400 mp
- executat rampă handicapaţi– pavat 33 mp, bordurat 10 ml – 20 buc. bordură mică
• Şcoala nr. 5 Glodeni:
- executat şanţ scurgere prin rigolare 40 ml
- reparaţii şi văruire (4 săli clasa, 1 hol, 1 grup social) =640mp
• Liceul N. Titulescu :
- montare gresie casa scării 70 m.p.
- vopsire tâmplărie exterioară 24 ferestre
- reparaţii şi văruire (4 săli clasă, 2 săli cancelarie, 1 casa scării, sală sport + anexe)
= 3600 mp
- reparaţii acoperiş: înlocuire astereală, înlocuire 16 foi tablă, refacere acoperiş 64
mp
• Grădiniţa nr. 2:
- placare gresie scară interioară 40 m.p.
- curăţat, pregătit şi văruit pereţi interiori 240 m.p.
• Grădiniţa nr. 3 :
- reparaţii mobilier.
- înlocuire 40 m.p. ţiglă
- vopsire tâmplărie si mana curentă casa scării
• Grădiniţa nr. 4 Şerbăneşti:
- curăţat, pregătit şi văruit (1 sală clasă + 2 pereţi exteriori) 140 m.p.
• Şcoala Maluri:
- văruit sală clasă şi hol = 120 mp
- executat grup social cu 2 cabine
- executat fosă septică
- montat aparatura sanitară
- montat gresie şi faianţă 20 mp
- executat instalaţie sanitară.
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Transportul gratuit elevi clasele 1-4 s-a efectuat conform graficului aprobat, cu un traseu
zilnic parcurs de 100 km. A fost transportat zilnic un număr de 86 elevi dinspre Pucioasa
Sat şi Diaconeşti - Miculeşti către şcolile din oraş. A fost finanţat integral prin alocaţii de la
bugetul local.

Protecţia Socială
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (fostul Cămin de bătrâni) din str. Radu Cosmin nr. 22 a
oferit servicii specializate pentru un număr mediu lunar de 82 persoane internate, având o
capacitate de 78 locuri. Aceasta se va reduce treptat la 50 locuri, în scopul îndeplinirii cerinţelor
legate de aderarea la Uniunea Europeană.
2005
105
90
65

Număr locuri
Număr mediu internaţi
Număr angajaţi

2006
78
82
60

Sănătatea
Spitalul Orăşenesc Pucioasa, care deserveşte întreaga zonă de nord a judeţului, este un
aşezământ bine întreţinut, care însă nu beneficiază de fondurile necesare asigurării unei asistenţe
medicale la standardele oferite de marile spitale.
În afară de clădirea principală a spitalului de pe str. Republicii nr.125, acesta mai dispune de o
secţie de Psihiatrie în str. Patrana nr. 1 şi de o secţie de recuperare, în str. Radu Cosmin nr. 13.
Tot în clădirea principală funcţionează şi Ambulatoriul de specialitate (Policlinica).
Serviciile de sănătate oferite populaţiei în cadrul spitalului sunt prezentate sintetic în tabelul
următor:
SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA
Număr secţii
Număr paturi
Rata de utilizare al paturilor
Total număr salariaţi (media)
Număr medici
Număr asistenţi medicali
Număr alţi salariaţi
Număr internări
Număr zile spitalizare
Număr consultaţii în Ambulatoriul de Specialitate
Număr tratamente în Ambulatoriul de Specialitate

2005
12
350
301,5
361
38
163
160
10724
102524
49816
6004

2006
12
350
290,8
377
30
169
178
10621
100631
47994
5742
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ECONOMIA
a) Industria, agricultura, serviciile şi comerţul
În oraşul Pucioasa nu există o zonă industrială compactă, agenţii economici fiind răspândiţi în
aproape toate cartierele oraşului.
Cele mai importante ramuri economice reprezentate de agenţii economici din oraşul Pucioasa
sunt:
¾ Industria textilă
¾ Industria chimică
¾ Industria alimentară
¾ Industria lemnului şi a mobilei
¾ Construcţii
¾ Prestări-servicii
Alte produse ale agenţilor economici din oraş: materiale tipografice, lumânări ornamentale,
fenestraţii, mobilier de grădină, produse din hârtie, ambalaje blister, ornamente de pom. Mai
putem menţiona şi şlefuirea diamantelor şi diverse prelucrări mecanice.
Investiţiile străine ocupă un loc important în economia oraşului, fiind prezenţi investitori din: Italia,
Germania, SUA, Israel, 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, dar acest proces a fost în parte
diminuat de evoluţiile din anul 2006.
Agenţii economici din oraşul Pucioasa, activi în anul 2006:
• SA (societăţi pe acţiuni): 38
• SRL (societăţi cu răspundere limitată):370
• ONG-uri (organizaţii neguvernamentale), Fundaţii : 12
• AF (asociaţii familiale): 64
• PFA (persoane fizice autorizate): 151
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 este neglijată nici 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.
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Intrarea în Uniunea Europeană aduce însă începând cu anul 2007 noi valenţe în ce priveşte
agricultura, toţi producători şi fermierii trebuind să se alinieze normelor europene în domeniu, ceea
ce sperăm să nu conducă la dispariţia de pe piaţă a acestora. Agricultura va necesita în perioada
imediat următoare investiţii masive, în special prin iniţiative private.
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.
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 2006. La
solicitarea Primăriei, începând cu luna ianuarie 2006, se asigură transportul cu microbuze şi în
interiorul oraşului – legături cu cartierele Bela, Miculeşti, Diaconeşti şi Glodeni, asigurate de S.C.
Nord Trans S.A. – Pucioasa.
Oraşul dispune de o autogară, iar toate mijloacele de transport în comun care traversează oraşul
sunt obligate să aibă o staţie de oprire la autogară.
În zona Gării Pucioasa se află o staţie de taxi.
Alimentarea cu combustibil auto lichid a mijloacelor auto de transport se face în continuare prin
cele două staţii situate la intrările dinspre sud, respectiv nord. Nu există staţie de alimentare cu
GPL.
În proprietatea persoanelor fizice există 2119 de mijloace de transport: 7 tractoare, 7
autocamioane, 87 remorci şi semiremorci, 6 ataşuri, 130 motociclete/scutere, 2 microbuze, 67
autoutilitare şi 1813 autoturisme.
Persoanele juridice au în proprietate:
- 90 mijloace de transport peste 12 tone: 17 camioane, 20 autobasculante, 6 autobetoniere, 2
automacarale, 9 autospeciale, 19 autotractoare, 13 autoutilitare, 2 izoterme şi 2
autogunoiere.
- 412 mijloace de transport sub 12 tone: 246 autoturisme, 153 autoutilitare, 9 tractoare, 41
remorci - semiremorci, 58 autobuze – autocare - microbuze, 2 bărci fără motor, 2 motociclete
– motorete - scutere.
Menţionăm că acestea sunt mijloacele de transport înregistrate la Primăria Pucioasa, pentru care
se plătesc impozitele şi taxele legale.
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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.
Centrala telefonică are 3000 linii, tot oraşul Pucioasa, cu excepţia cartierului Malurile, fiind
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:
Din anul 2006, în Pucioasa se pot recepţiona semnalele din reţeaua Zapp, alături de toate
celelalte reţele de telefonie mobilă din ţară: Vodafone, Orange, Cosmote.
Datorită accentuării stării de sărăcie, o mare parte a populaţiei 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 au intrat pe această piaţă din anul 2006.
Ca o concluzie la cele prezentate, putem remarca o situaţie generală de reconversie a economiei,
prin dispariţia de pe piaţă a unor firme importante în economia oraşului din anii precedenţi, o
reorientare a economiei către sectoarele industriale profitabile şi către furnizarea de servicii, trend
care este posibil să se accentueze în următorii ani, după cu aderarea României la Uniunea
Europeană.
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TURISMUL
Trebuie remarcat faptul că în momentul de faţă oraşul Pucioasa reprezintă singura ofertă de
turism balnear din judeţ, fiind de altfel singura staţiune turistică de interes naţional atestată oficial
din judeţul Dâmboviţa.
În bazele de tratament balnear de pe teritoriul oraşului pot fi tratate următoarele afecţiuni: boli ale
aparatului locomotor (de natură reumatică cronic degenerativă, reumatism cronic inflamator),
afecţiuni ale sistemului nervos periferic (nevrite, polinefrite, lombosciatică), stări post-operatorii,
afecţiuni ale aparatului respirator (bronşite cronice, afecţiuni ORL), eczeme, dermatite, psoriazis
etc.
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.
Număr turişti
ANUL
2003
2004
2005
2006

Total, din care:

străini

Număr
înnoptări

4951
4897
5252
5158

149
77
60
63

71750
71174
73960
73817

Coeficient de utilizare
a capacităţii
(%)
91
91
95
98

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.
Complexul dispune de restaurant, bar şi mai multe săli de conferinţe şi seminarii.
Oferă şi un sistem de rezervare a camerelor prin Internet.
Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul http://www.hotel-ceres-pucioasa.ro.
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SC Turism SA, care dispune de Complexul de odihnă şi tratament balnear Turist.

ANUL
2003
2004
2005
2006

Număr turişti
Total
din care străini
Număr
Înnoptări
Total
Înnoptări
2864
25626
26
138
3599
27093
28
84
3773
31381
36
93
3345
32683
18
84

Coeficient de utilizare a
capacităţii
(%)
56
60
68
72,21

Dispune de 102 locuri la 2* şi 22 locuri la 1*, în camere de 2 paturi.
Circa 85% din numărul total de turişti sunt veniţi la tratament (turism balnear).
Din cele 18 persoane turişti străini, 2 au fost din S.U.A., restul venind din ţările Uniunii Europene.
Complexul dispune de:
• restaurantul „Turist” – categorie 2 stele, capacitate 88 locuri, în incinta hotelului
• restaurantul „Pensiune” – categorie 2 stele, capacitate 340 locuri
• baza de tratament – în incinta hotelului, capacitate 220 locuri
Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul http://www.spas.ro/pucioasa
Alte unităţi cu activitate în domeniul hotelier:
¾ Casa Sanatorială a Pensionarilor H. CARP Pucioasa - deţine 108 locuri de cazare în 54 de
camere de 2 stele. Nu dispune de restaurant propriu.
Număr turişti
ANUL
2003
2004
2005
2006

Total, din care:

străini

Număr
înnoptări

3870
4079
3560
3620

25
22
42
50

19948
21025
18349
19240

Coeficient de utilizare
a capacităţii
(%)
51,3
54
47,2
51

Societatea are în vedere promovarea unei investiţii noi privind realizarea unei baze de tratament şi
a unei cantine – restaurant (capacitate de 60 de locuri) proprii, modern utilate.
De asemenea, se preconizează reabilitarea clădirii la exterior, zugrăveli – vopsitorii la faţadă şi
balcoane. Casa sanatorială oferă în momentul de faţă ca facilităţi:
• legătură permanentă la internet în 7 camere, urmând a se extinde la toată locaţia
• club propriu pentru petrecerea timpului liber
• bibliotecă proprie de 3500 de volume
• spaţiu de parcare propriu şi pază permanentă pentru asigurarea securităţii bunurilor
turiştilor
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¾ S.C. COMSIM IMPEX S.R.L. - oferă cazare la „Complexul Hotelier Verona” pentru 30
persoane, în 9 căsuţe la 3 stele şi 6 camere la 2 stele, fiecare cu câte 2 locuri.
Dispune de un restaurant cu o capacitate de circa 200 locuri, în 2 săli (140+60 locuri), la care se
adaugă 2 săli de circa 20 locuri pentru seminarii, cursuri etc., precum şi 2 terase în aer liber, cu o
capacitate de 20, respectiv 30 locuri.
Dinamica turiştilor:
- 2004: 350
- 2005: 960
- 2006: 1028.
¾ SC ANEFI PRESCOM SRL - dispune de 7 camere cu 2 locuri fiecare, la 3 stele.
În perioada 2004-2005 a asigurat cazarea pentru 450 de turişti.
În cursul anului 2006 a asigurat cazarea pentru 500 de turişti, incluzând turişti străini din ţările
Uniunii Europene, pe perioade cuprinse între 3 şi 14 zile.
Societatea asigură cazarea pentru delegaţi străini aflaţi în interes de serviciu şi care desfăşoară
activităţi economice în zonă.
Dispune de restaurant propriu de două stele şi de personal calificat care oferă servicii de cea mai
înaltă calitate.
¾ PENSIUNEA PARC – pensiune clasificată la 3 stele:
- Capacitate de cazare 8 camere a două locuri şi 2 camere a trei locuri – total 22 locuri
- Terasă 60 locuri
- Restaurant 40 locuri
- Salon nefumători 20 locuri
Fiind o unitate deschisă şi dată în folosinţă în iulie 2006, afluxul de turişti a fost redus, deoarece
nu a existat o publicitate organizată. Dispune de personal calificat care poate oferi servicii de cea
mai bună calitate.
Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul http://www.pensiuneaparc.lx.ro
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 800 locuri, ceea ce
înseamnă că putem primi peste 20.000 de turişti pe an, faţă de circa 13–14.000 în prezent.
Dinamica numărului de turişti pe total localitate este reflectată în tabelul următor:
Anul
2003
2004
2005
2006
Număr total turişti
11685
13125
13795
13900
Se remarcă o creştere a numărului de turişti în ultimii trei ani, ceea ce înseamnă că oraşul nostru
a revenit în atenţia populaţiei din ţară în ceea ce priveşte potenţialul turistic.
Serviciile orăşeneşti complementare turismului sunt destul de puţine. Locurile clasice de agrement
sunt ca şi inexistente. Cu excepţia unităţilor de tip restaurant, bar ori pub, unele dintre acestea cu
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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, cu sarcini exprese pentru dezvoltarea turismului, iar în plan
orăşenesc se va înfiinţa un centru de informare turistică.
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 s-a accentuat odată cu intrarea României în Uniunea
Europeană, motiv pentru care considerăm că trebuie 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.
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 făcut parte din colectivul care a propus Guvernului României, în
calitate de membru al „Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice din România” (al cărei primvicepreşedinte este) să susţină un proiect de Hotărâre de Guvern privind aplicarea strategiei de
dezvoltare a turismului, care să aibă drept obiective:
- Trecerea în administrarea primăriilor staţiunilor turistice şi balneo-climaterice a surselor de
ape termo-minerale medicinale,
- Stabilirea de parteneriate cu staţiuni de acelaşi profil din alte ţări,
- Susţinerea investiţiilor în infrastructura de turism şi conexe.
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.
Pentru revitalizarea turismului zonal, se simte acut nevoia unor investiţii, inclusiv în parteneriat
public – privat, în industria de agrement, lucru care va conduce la extinderea gamei de servicii
turistice oferite şi implicit la atragerea unui număr mult mai însemnat de turişti.
Prin înfiinţarea centrului de informare turistică în oraşul Pucioasa, se urmăreşte crearea legăturilor
cu parteneri interni şi externi din domeniul turismului, parteneriate menite a facilita promovarea
imaginii staţiunii turistice de interes naţional Pucioasa.
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OBIECTIVE PRIORITARE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE A
ORAŞULUI PUCIOASA PENTRU PERIOADA 2007 – 2013
Elaborarea în cursul anului 2006 a „Planului Local de Dezvoltare Economico - Socială a
Oraşului Pucioasa 2007-2013” a necesitat în continuare o dezbatere pe larg a problematicilor
expuse datorită necesităţii efectuării prioritizării obiectivelor de investiţii, pentru a oferi posibilitatea
ca acestea să fie incluse în Planul Operaţional Regional pentru această perioadă. Astfel, cu
concursul tuturor organismelor implicate, pentru perioada 2007 – 2013, s-au stabilit ca prioritare
următoarele obiective:
• Realizarea unei şosele de centură ocolitoare a oraşului Pucioasa
• Reabilitarea a 61 de km de străzi urbane
• Realizarea reabilitării termice a blocurilor
• Realizarea mansardării blocurilor
• Reabilitarea zonei centrale a oraşului Pucioasa
• Amenajarea şi modernizarea drumului Pucioasa – Vulcana Băi, în două variante: ruta
Pucioasa – Vulcana Băi şi ruta Pucioasa – Moţăieni – Vulcana Băi
• Reabilitarea până la un procent de 50% a reţelelor electrice din oraşul Pucioasa
• Reabilitarea zonelor de agrement Zărăfoaia şi Debarcader
• Reabilitarea stadionului „Dumitru Popescu” Pucioasa şi construirea în zonă a unei săli de
sport tip A cu 150 de locuri.
• Reabilitarea staţiei CFR Pucioasa (Gara Pucioasa)
• Reabilitarea infrastructurii pentru zona industrială
• Înfiinţarea unui centru de informare turistică
• Extinderea reţelei de canalizare a oraşului Pucioasa şi realizarea unui canal colector pe
luncă, cu prinderea în reţeaua de canalizare a cartierelor aparţinătoare
• Construirea a 3 noi blocuri de locuinţe pentru închiriere (24 de apartamente)
Pentru punerea în practică a acestor obiective, s-au contactat deja firme de consultanţă tehnică
care deţin capacitatea necesară pentru elaborarea acestor proiecte.
Aceste obiective se vor putea concretiza însă numai cu concursul întregii comunităţi, prin
dezvoltarea parteneriatelor public - privat şi sprijinirea efectivă a iniţiativelor private, întrucât oraşul
Pucioasa nu dispune de un buget de investiţii capabil să asigure pe timp scurt fezabilitatea acestor
proiecte. În acest scop se vor apela şi fondurile nerambursabile care sunt la dispoziţia României
pe perioada 2007 – 2013.
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CONCLUZII
Având în vedere multitudinea de atribuţii care revin prin lege Consiliului local şi primarului, deci
implicit aparatului propriu de specialitate, se poate trage concluzia că prin eforturile conjugate ale
tuturor acestor factori şi printr-un management de calitate, s-a realizat îndeplinirea acestora, în
conformitate cu prevederile legale. Salariile mici din sistemul bugetar au condus şi pot conduce pe
viitor la reorientarea unor salariaţi către alte organizaţii, care oferă un sistem de remunerare a
muncii mult mai atractiv, corelat cu efortul depus.
Prezentul Raport este o sinteză a activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2006 de către aparatul
administraţiei publice locale Pucioasa, pentru reflectarea îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am
propus împreună cu cetăţenii în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor complexe ale
comunităţii.
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 are la dispoziţie acum, după intrarea în
Uniunea Europeană.
În continuare, vom căuta să îmbunătăţim sistemul administrativ creat la nivelul oraşului în vederea
menţinerii prestigiului câştigat şi ridicarea acestuia la alte cote, pentru a ne face mai bine
cunoscuţi la toate nivelurile drept o comunitate cu valori culturale, istorice şi sociale bine definite.
Cu siguranţă este foarte important să amintim cât de exact şi cât de corect percepe fiecare dintre
noi poziţia pe care o ocupăm, ce mijloace de influenţare pozitivă avem faţă de cei din jur, pentru a
evita faptul de a fi dominaţi de putere sau de slăbiciune comparativ cu omul de lângă noi. Pentru
aceasta este bine să abordăm de la bun început cele mai eficiente căi de comunicare pentru
îndeplinirea obiectivelor urmărite, componentă importantă a muncii administrative.
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.
În speranţa că această activitate s-a reflectat pozitiv în viaţa de zi cu zi, aducem mulţumirile
noastre pentru importanţa pe care aţi acordat-o problematicii zilnice, pentru puterea de a trece
peste unele inconveniente, precum şi pentru timpul acordat în cunoaşterea activităţii ce o
desfăşurăm în vederea bunăstării şi creării de noi orizonturi în dezvoltarea comunităţii noastre, de
creştere a calităţii vieţii cetăţenilor la standarde europene, într-un mediu prosper participativ şi
sănătos.
PRIMARUL ORAŞULUI PUCIOASA,
Mircea Simion
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