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Nu cred cã poate cineva nega
deschiderea de care am dat dovadã în relaþia
cu cetãþenii. Aºa cum v-am promis ºi insti-
tuþia pe care o conduc s-a transformat, s-a
deschis cãtre oameni ºi nevoile lor. ªedinþele
de Consiliu Local sunt prezentate cetãþenilor,
transparenþa noastrã fiind permanentã ºi
totalã.

Prin reînfiinþarea Centrului Cultural viaþa
culturalã s-a relansat, în sport investim doar
în performanþã, având în sfârºit o echipã de
fotbal a oraºului în liga a III-a. Am sprijinit
permanent micii noºtri sportivi, iar în aproape
toate cartierele am montat sau reamenajat
locuri de joacã pentru copiii noºtri.

Am realizat reorganizarea SCUP-ului,
organizarea lui în cadrul legal, fiind primul
operator al unei primãrii autorizat ANRSC.
Fãcând acest lucru ºi montând pe mai multe
strãzi din oraº coºuri de gunoi, cred cã am
reuºit sã creºtem gradul de igienizare al
oraºului. Iar cu ajutorul Poliþiei Locale vom
veghea la aplicarea regulamentelor create în
acest sens.

Din punct de vedere al locurilor de
muncã, lucrurile au evoluat în bine. Sprijinim
orice investitor privat, creând în acest sens ºi
premizele acordãrii unui Ajutor de Minimis
acestora, proporþional cu valoarea investiþiei
ºi numãrul de angajaþi noi. Mai mult, am creat
o punte între cetãþeni ºi angajatori, dez-
voltând permanent o bazã de date a solici-
tanþilor ºi punând-o la dispoziþia celor intere-
saþi. Conform institutului de statisticã, în anul
2016, numãrul mediu de angajaþi în oraºul
Pucioasa a fost de 2704 persoane, iar în anul
2017 numãrul mediu de angajaþi a fost de
3284, cu o creºtere de peste 20%!!! Acest
lucru, cât ºi rigurozitatea noastrã în eva-
luarea cazurilor a condus ºi la scãderea
numãrului de beneficiari ai Ajutorului Social
de la 268, în prima mea lunã de mandat, la
40 de persoane astãzi! ªi cu siguranþã, vom
afla cã cifrele anului 2018 sunt ºi mai bune!

Aºa cum ºtiþi, în mandatul meu, ºi la
Spitalul Orãºenesc Pucioasa s-a produs o
schimbare la nivelul conducerii. Împreunã
am reuºit sã depunem câteva proiecte foarte
importante pentru modernizarea spitalului,
iar informaþii despre acestea veþi gãsi în
paginile urmãtoare. În plus, din bugetul local
ºi din sponsorizãri s-au achiziþionat echipa-
mente necesare creºterii calitãþii actului
medical. Tot din eforturi proprii ale spitalului
ºi cu sprijinul celor de la HeidelbergCement,
la începutul anului viitor vor fi finalizate
lucrãrile pentru deschiderea unui
Compartiment de Pediatrie cu 15 paturi, iar
din luna martie se va reînfiinþa Staþia de
ambulanþã Pucioasa. În plus, sunt convins de
faptul cã efortul actualei conduceri de a

atrage cadre medicale competente va avea
un succes mult mai mare, pe fondul acestor
investiþii.

Legat de lucrurile bune realizate, vreau
sã vã reamintesc de terminarea, la mai bine
de 10 ani de ani de la începere, a colectoru-
lui de canalizare de pe DN71, precum ºi de
terminarea calvarului din trafic, prin
asfaltarea integralã a celor 2 km din DN71.
Acum facem mari eforturi pentru punerea în
funcþiune a acestui proiect pãgubos,
investind destul de mulþi bani în
branºamentele ºi racordurile necesare
lucrãrii pe CNI. La fel, dupã zeci de ani de
aºteptãri, au demarat lucrãrile de asfaltare
din Filaturã (între timp s-au ºi finalizat), la fel
ºi extinderea reþelei de Gaze naturale în
Pucioasa Sat, iar anul acesta am început ºi
primele lucrãri prin programul de Cadastrare
sistematicã, cu startul tot din Pucioasa Sat.

Un alt aspect pe care îl puteþi observa ºi
în acest moment, este transformarea
oraºului în perioada sãrbãtorilor de peste an,
atunci când localitatea noastrã capãtã
culoare ºi locuitorii se pot bucura de o atmos-
ferã aparte.

Învãþãmântul a fost ºi este o altã priori-
tate. Pe lângã proiectele pe care le gãsiþi
descrise în paginile acestui ziar, trebuie sã
ºtiþi cã din bugetul propriu am investit sume
consistente pentru finalizarea proiectului de
"Modernizare ºi extindere ªcoala nr. 4 Elena
Donici Cantacuzino din oraºul Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa" (proiect declarat finalizat
de Bãdãu Dãnuþ, printr-o minciunã
grosolanã), am reabilitat sala de sport a
ªcolii nr. 4, am investit masiv în ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Mihai Vitezul, pentru asigu-
rarea unui climat plãcut elevilor ºi am þinut
aproape de toate instituþiile de învãþãmânt de
pe raza oraºului, asigurându-le condiþii
optime pentru desfãºurarea activitãþii.

Practic, în tot ceea ce facem, ne raportãm
la nevoile dumneavoastrã. ªi nu uitãm nicio
secundã care au fost cele mai importante
probleme identificate la început de mandat.
Dacã pentru cea mai importantã dintre aces-
tea, cea a apei potabile, nu am reuºit încã -
din pãcate - sã finalizam o investiþie pentru a
scãpa de aceastã presiune imensã, pentru
celelalte douã s-au gãsit soluþii. Avem deja
douã supermarketuri în oraº ºi promisiuni
ferme cã, pânã la viitorul Crãciun vom avea
funcþional un magazin LIDL, pe centura
oraºului ºi unui magazine Kaufland, în
Filaturã. Problema câinilor cred cã a fost în
mare parte rezolvatã, deºi mai apar rãzleþ
animale, soluþia asumatã de noi a fost cea
corectã, cu rezultatele scontate. În plus, pen-
tru 2019 vreau sã prevedem în buget, din
nou, bani pentru sterilizarea gratuitã a ani-
malelor din gospodãrii.

Pe lângã cele enumerate, în acest inter-
val de timp de doi ani ºi jumãtate cel mai
mare efort a fost depus pentru a porni recon-
strucþia oraºului  - cu toate cã rezultatele nu
sunt foarte vizibile - pentru cã de fapt aceas-
ta este cea mai mare dorinþã a noastrã, a
tuturor!

Nevoile localitãþii noastre sunt multe ºi
complexe, dar, din pãcate, resursele finan-
ciare sunt foarte limitate, iar când ai ºi ceva
"pietre" agãþate de picior, este ºi mai dificil.
Numai în procesul cu Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã "Reabilitarea
colectãrii, transportului, depozitãrii, prelu-
crãrii deºeurilor solide Dâmboviþa" Primãria
Pucioasa a achitat 940.828 lei, sumã ce con-
stituie taxã de habitat aferentã perioadei
august 2012-aprilie 2015 ºi cotizaþie aferentã
perioadei decembrie 2008-octombrie 2015,
perioadã în care din ambiþia fostului primar,
Consiliul Local nu a aprobat taxa de habitat.

Centralizând nevoile de bazã ale comu-
nitãþii, ce însumeazã investiþii de câteva sute
de milioane de lei ºi apoi construind un buget
observi clar faptul cã sumele aflate la dis-
poziþia administraþiei locale pentru dezvoltare
sunt de peste 100 de ori mai mici.

ªi atunci trebuie sã cauþi ºi sã gãseºti
soluþii. Soluþii reale de finanþare pentru toate
necesitãþile oraºului. Deºi nu a fost simplu,
noi am încercat sã nu ratãm nicio ºansã,
acþionând pe toate fronturile, depunând
proiecte pentru obþinerea de finanþãri din fon-
duri europene ºi din fonduri guvernamentale.

AAcccceessaarreeaa  ffoonndduurriilloorr  eeuurrooppeennee  aadduuccee  uunn
mmaarree  pplluuss,,  pprriinn  ffaappttuull  ccãã  bbaanniiii  ssuunntt  oo  cceerrttiittuu--
ddiinnee,,  ddaarr  ººii  ccââtteevvaa  mmiinnuussuurrii::  ttrreebbuuiiee  ssãã  ttee
pplliieezzii  ppee  gghhiidduull  ddee  ffiinnaannþþaarree  ssppeecciiffiicc  ffiieeccaarreeii
aaxxee,,  nnuu  ppooþþii  ssãã  ssoolliicciiþþii  pprriinn  cceerreerreeaa  ddee
ffiinnaannþþaarree  bbaannii  ppeennttrruu  nneevvooiillee  ttaallee  ssppeecciiffiiccee,,
aappooii  eexxiissttãã  oo  rriiggooaarree  dduussãã  llaa  eexxttrreemm  îînn  aannaall--
iizzaa  pprrooiieecctteelloorr  ººii  aa  cceerreerriiii  ddee  ffiinnaannþþaarree  ((ddiinn
ffeerriicciirree  aaiiccii  nnee--aamm  ddeessccuurrccaatt  ffooaarrttee  bbiinnee,,  nnuu
aavveemm  nniicciiuunn  pprrooiieecctt  rreessppiinnss  ppâânnãã  îînn  aacceesstt
mmoommeenntt))  ººii  cceell  mmaaii  mmaarree  iimmppeeddiimmeenntt  eessttee
ttiimmppuull!!  UUnn  pprrooiieecctt  eeuurrooppeeaann  ppaarrccuurrggee  ddee  llaa
ccoonncceeppeerree,,  uurrmmâânndd  eettaappeellee  ddee  ddeeppuunneerree,,
eevvaalluuaarree,,  sseemmnnaarreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee
ffiinnaannþþaarree,,  ttrreeccâânndd  pprriinn  lliicciittaaþþiiiillee  ppeennttrruu  eexxee--
ccuuþþiiee,,  ppâânnãã  llaa  îînncceeppeerreeaa  eeffeeccttiivvãã  aa  lluuccrrããrriilloorr,,
uunn  iinntteerrvvaall  ddee  mmiinniimm  22  aannii  ººii  jjuummããttaattee,,  ppoossii--
bbiill  cchhiiaarr  33  aannii!!!!!!

La depunerea de proiecte europene
putem sã afirmãm rãspicat faptul cã, suntem
campionii Regiunii de dezvoltare Sud
Muntenia la nivelul unitãþilor administrativ ter-
itoriale, Primãria Pucioasa reuºind sã
depunã în cadrul POR 2014-2020, pânã în
acest moment 15 proiecte europene, la care
se adaugã ºi un proiect în asociere cu CJ
Dâmboviþa. În afara de acestea, au mai fost
depuse 8 proiecte cu finanþare guvernamen-
talã, din care 6 prin PNDL ºi 3 prin CNI ºi un
proiect prin asociere cu CJ Dâmboviþa din
bugetele locale. Avem în lucru un proiect
gigant pe Masterplanul de turism al
României: "Refacere zonã de agrement ºi
construire bazã de tratament ºi valorificarea
apei sulfuroase (existente în zonã) pe dealul
Moþãianca ºi în zona "La sursã", oraºul
Pucioasa", cu valoarea estimatã a investiþiei
de 75.735.000,00 lei.

Materialul pe care pe care vi-l prezentãm
acum, în acest ziar, doreºte sã fie o radi-
ografie clarã ºi corectã a muncii noastre. Veþi
afla informaþii despre fiecare proiect depus,
stadiul în care se aflã ºi un orizont de
aºteptare pentru finalizarea lucrãrilor. (Am

prezentat termenele maxime pentru fiecare
investiþie)

Vã mai pot spune astãzi cã, deºi bugetul
nostru pentru anul 2019 este unul deja încãr-
cat cu credite de angajament rezultate din
contractele pentru proiectele depuse, avem
câteva idei bine definite despre investiþiile pe
care urmeazã sã le facem în anul 2019 din
bugetul local, în completarea celor cu
finanþare europeanã sau guvernamentalã, ºi
anume:

-realizarea aducþiunii de apã potabili-
zabilã din conducta MHC Water Power,
investiþie de aproximativ 1,2 milioane lei, ce
va fi realizatã în asociere cu CJ Dâmboviþa;

-continuarea investiþiei în cartierul
Filaturã, etapa a doua, spaþii verzi, locuri de
joacã, iluminat ºi sistem de supraveghere
video - cca 450.000 lei;

-reabilitarea trotuarelor în zona centralã -
cca 450.000 lei;

-redeschiderea Staþiei de Ambulanþã
Pucioasa, amenajarea ºi dotarea spaþiului
necesar - cca 200.000 lei.

Totodatã, deoarece nu au rãmas foarte
multe strãzi pentru care nu am gãsit finanþare
în vederea reabilitãrii am luat decizia în
Consiliul Local de a accesa un credit, iar
sumele obþinute vor fi folosite pentru aceste
obiective importante pentru comunitate.

Am considerat cã, la acest sfârºit de an
trebuie sã cunoasteþi toate demersurile
noastre, iar ceea ce v-am prezentat sunt
investiþii certe, chiar dacã pentru o parte din
ele timpul de estimat pânã la începerea
lucrãrilor este mai mare.

Ce mai trebuie sã cunoascã locuitorii
oraºului? Faptul cã din impozitele ºi taxele
locale sumele încasate de la populaþie ºi
agenþii economici au fost de aproximativ 5,6
milioane lei, sumã ce nu asigurã nici
funcþionarea primãriei ºi a instituþiilor din
subordine, ce sã mai sperãm la o dezvoltare!
Singura noastrã ºansã sunt aceste proiecte,
europene ºi guvernamentale! La fel trebuie
sã ºtiþi cã nimeni nu face "risipã" cu ºi din
banii publici. Din contrã! Vã respectãm prea
mult efortul pe care îl faceþi faþã de comuni-
tate prin plata acestor taxe ºi impozite ca sã
risipim banii!!!

Vã mulþumesc din suflet pentru
înþelegere, vã rog sã îmi fiþi în continuare
aproape, deoarece susþinerea dumneavoas-
trã îmi dã energia ºi puterea de a lupta pen-
tru fiecare resursã, pentru cã de fapt,
dezoltarea unui oraº asta înseamnã: bãtãlia
pentru resursele necesare dezvoltãrii!

În încheiere, vreau sã vã mai spun cã
doar împreunã putem schimba oraºul ºi
acesta nu este un slogan, este o realitate! Vã
rog, investiþi-vã încrederea ºi speranþele în
mine ºi în echipa mea. S-a muncit mult ºi cu
siguranþã rezultatele vor fi spectaculoase!

VVãã  ddoorreesscc  ssãã  aavveeþþii  ssããrrbbããttoorrii  ffeerriicciittee,,
lliinniiººttiittee  ººii  pplliinnee  ddee  bbuuccuurriiee,,  aallããttuurrii  ddee
cceeii  ddrraaggii  ssuufflleettuulluuii  dduummnneeaavvooaassttrrãã!!  
SSãã  aavveeþþii  zzââmmbbeettuull  ppee  bbuuzzee  ººii
îînnccrreeddeerree  îînn  ssuufflleettee!!

LLaa  mmuullttii  aannii  PPuucciiooaassaa!!
LLaa  mmuullttii  aannii  RRoommâânniiaa!!

CCuu  ddeeoosseebbiitt  rreessppeecctt,,
PPrriimmaarruull  dduummnneeaavvooaassttrrãã
AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann

Stimaþi ccetãþeni
ai OOraºului PPucioasa,
AAººaa  ccuumm  ººttiiþþii,,  ssuunntt  pprriimmaarruull  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ddee  aapprrooxxiimmaattiivv
22  aannii  ººii  jjuummããttaattee  ººii  ccrreedd  ccãã,,  aavvâânndd  ssuussþþiinneerreeaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã,,
aamm  rreeuuººiitt  ssãã  ffaacceemm  ccââtteevvaa  lluuccrruurrii  iimmppoorrttaannttee  ººii  ssãã  ppoorrnniimm  aalltteellee,,
ccuu  uunn  iimmppaacctt  mmaajjoorr  ppeennttrruu  vviiaaþþaa  ccoommuunniittããþþiiii..
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