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RAPORTUL PRIMARULUI

Acest Raport de activitate al primarului comunei Bezdead pune la dispoziția
cetățenilor, date concrete despre activitatea Primariei.

Raportul conține informații de la toate compartimentele și imaginea generală a
activității pe anul 2014. Preocuparera principală a fost dezvoltarea infrastructuri prin
atragerea de fonduri nerambursabile, eficientizarea servicilor aparatului primăriei și
asigurarea condițiilor optime de lucru.

Cele trei proiecte pe fonduri europene ce au avut contractul de finanțare în 2013,
au fost implementate în 2014 și sunt în curs de finalizare.

În conformitate cu startegia de dezvotare durabilă a localității, hotărârile Consi-
liului Local și dispozițiile emise de primar și-au propus o nouă viziune la implementarea
unui sistem eficient și prezentarea realistă a acțiunilor în  vedere rezolvări problemelor
ridicate în localitatea noastră.

CONTABILITATE•

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

În anul 2014 s-a aprobat bugetul local prin HCL iar în cursul anului au avut loc rectificări
bugetare prin care s-a majorat bugetul local fie din venituri proprii fie din ve-nituri ce
finanțează anumite cheltuieli (învățământ-salarii, asistență socială, fonduri nerambursabile).

Veniturile bugetului local pe anul 2014 au fost stabilite în sumă de 3 115 000 lei, rec-
tificate au fost în sumă de 4 898 000 lei și s-a încasat suma de 5 448 725 lei, în proporție de
111,24  %, procentul calculat în raport cu prevederile bugetare (în ultimele zile ale anului s-
a virat avansul de la utilaj, sumele pentru cadastru și nu s-a mai rectificat bugetul).

La finele anului s-a înscris în lista de rămășiță a bugetului local suma de 162 308 lei,
defalcată pe capitole bugetare conform coloanei 8 din anexa nr. 1 și suprasolviri în sumă de
6785 lei.

Prin hotărâre a consiliului local s-a stabilit a se utiliza din excedentul anului precedent
pentru lucrări de investiții suma de 246 385 mii lei, excedentul la finele anului curent fiind în
sumă de 757 454 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost stabilite în sumă de 3 355 000 lei, rectificate la suma
de 5 138 000 lei, din care s-a utilizat suma de 4 937 655 lei pentru:
• cheltuieli de personal – 2 200 735 lei
• cheltuieli materiale de întreținere și funcționare – 720 676 lei
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• asistență socială – 358 141 lei
• asociaţii şi fundații - 57 050 lei
• proiecte cu finanţare nerambursabilă - 983 397 lei
• cheltuieli de capital – 622 759 lei
Pe capitole bugetare execuţia cheltuielilor s-a prezentat astfel:
• autorităţi publice - 969 918 lei
• majorare capital social societate - 25 000 lei
• protecţie civilă – 42 027 lei
• biblioteci comunale – 21 423 lei
• cămine culturale - 85 995 lei
• servicii recreative şi sportive – 489148 lei
• servicii religioase – 14 682 lei
• asistență socială - 546 773 lei
• iluminat public – 156 989 lei
• transporturi – 957 784 lei
Investiţiile finanţate din bugetul local în anul 2014 au fost următoarele:
• procurare autoturism prin leasing – 23 954 lei
• realizare delimitare cf. L 165 – 35 000 lei
• montare camere video localitate – 37 669 lei
• reabilitare Grădiniţa nr. 2 – 127 018 lei
• amenajare Centru de recreere şi sport – 471 190 lei
• documentaţie Cămin cultural - 25 376 lei
• uliţa Scobea – 512 207 lei
• drumuri de interes local – 348 742 lei

RELAŢII CU PUBLICUL•
În compartimentul Relaţii cu Publicul, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Bezdead, conform fisei postului, în cursul anului 2014 s-au desfăşurat următoarele
activităţi: în fiecare zi s-a verificat e-mail-ul primăriei, s-a listat şi înregistrat adresele primite,
s-a primit corespondenţa, s-a înregistrat-o, s-a pus la mapa, după care s-a predat la fiecare
compartiment pe semnătură, s-a scanat toate adresele de la compartimente şi transmis
răspunsurile către instituții, s-a completat lunar Registrul de Audienţă, în cursul anului 2014
fiind înregistrate un număr de 149 de audienţe, caietul de dispoziţii ale primarului, un număr
de 637 de dispoziţii, caietul de hotărâri ale Consiliului Local Bezdead, un număr de 96 de
Hotărâri, s-a operat împreună cu doamna secretar în Registrul Electoral un număr de 59 de-
cese pentru persoanele decedate în cursul anului 2014 pentru persoanele cu domiciliul în
comuna Bezdead, s-a eliberat diverse adeverinţe (de spaţiu, de şomaj), s-a întocmit lunar
pontajul salariaţilor, am operat graficul de concedii conform cererilor salariaţilor, s-a completat
condica de prezenţă am răspuns la telefon şi redirecţionat apelurile către compartimentele
solicitate, s-a înregistrat în registrul de intrare – ieşire un număr de 10 389 de solicitări, s-a
pus la dispoziţia cetăţenilor formulare tip, cereri, pliante în vederea obţinerii actelor şi docu-
mentelor ce se eliberează de primărie.

S-a răspuns tuturor solicitărilor colegilor şi superiorilor din cadrul primăriei.
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5
TAXE ŞI IMPOZITE•

Sectorele de activitate sunt următoarele : MĂGURA -522 (poziţii de rol); TUNARI -145;
BROŞTENI -303;  VALEA MORII -60; RÂMATA -294; COSTIȘATA -206.

Din totalul sectoarelor de activitate reiese : 
1. Persoane fizice : 1 530;
2. Persoane juridice : 16.

În  prima perioadă a anului s-a selectat pe sectoare şi împărţit pentru anul 2014 în lo-
calitate un număr de 1 408 înştiinţări de plată la localnici şi un număr de 122 înştiinţări de
străinași prin poştă. În anul 2014 s-a executat încasarea taxelor şi impozitelor locale precum
şi a amenzilor în suma de 231 859 lei.

S-au efectuat 302 confirmări debite amenzi care au fost transmise prin poştă organelor
abilitate şi s-a întocmit un număr de 370 titluri executorii şi 370 somaţii  pentru amenzi. În
anul 2014 s-a deschis un număr de 6 borderouri debite cu 290 poziţii amenzi şi 6 borderouri
scădere cu 224 poziţii.

S-a întocmit un număr de 54 dosare conform OUG 2/2001 şi au fost înaintate la
Judecătorie pentru înlocuirea amenzilor cu muncă în folosul comunităţii.

S-a confirmat un număr de 37 mandate la Judecătorie pentru prestarea unei activităţii
în folosul comunităţii şi s-au întocmit un număr de 26 de dosare de insolvabilitate.

Sectorul de bază în care se desfăşoară activitatea de taxe şi impozite este satul
Bezdead. Acesta are un număr de 2 485 poziţii de rol, persoane fizice şi juridice. În prima
parte a anului 2014 s-a sortat pe sectoare înştiinţările de plată şi s-a participat la înmânarea
lor.

S-a  întocmit registrul extras de rol în care se scriu debitele şi plăţile contribuabilor.
S-a efectuat plata salariilor şi a altor drepturi băneşti în ziua de 8 a fiecărei luni şi am depus
încasările la Trezoreria Pucioasă, în fiecare zi de miercuri şi vineri a săptămânii.

S-au întocmit şi înmânat somaţii şi titluri executorii pentru amenzi, habitat, impozite şi
taxe locale în anul 2014, am eliberat un număr de 3 306 chitanţe, suma totală încasată fiind
de 385 918,7 RON, şi s-a participat la întocmirea şi susţinerea listei cu persoanele insolvabile,
în număr de 75 cazuri, cu suma de 1 350 RON, cu sume mici şi 22 cazuri în suma de 1 954
RON mai mari de 40 RON.

S-a întocmit registrul de casă şi s-a participat şi executat şi alte dosare de sarcini
primite.

În cadrul aceluiaşi compartiment  s-au mai  desfăşurat următoarele activităţi:
- Eliberarea unui nr. de 299 certificatelor fiscal solicitate de contribuabili;
- Înscrierea unui nr. de 83  mijloacelor de transport, la solicitarea contribuabililor;
- Radierea unui nr. de 54 mijloace de transport, la solicitarea contribuabililor;
- Operarea în programul informatic a modificărilor de materie impozabilă (clădiri şi
terenuri) la poziţiile de rol nominal unic unde s-au produs aceste modificări.
- Descărcarea în programul informatic a unui nr. de 5 106 chitanţe  emise de colegii cu
atribuţii de casieri.
- Redactarea şi transmiterea un număr de 112 răspunsurilor solicitate de diverse
instituţii.
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- Preluarea şi verificarea  din programul informatic a debitelor persoanelor fizice şi ju-
ridice care s-au prezentat la casieria instituţiei pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale.
- Eliberarea unui număr de 74 certificate de venit solicitate de contribuabili.
- Întocmirea şi tipărirea  foilor de vărsământ pentru depunerile  realizate de domnul Davi-
doiu Ion în sumă de 617 777,7.
- Emiterea unui număr de 3 515 instințări de plată pentru anul fiscal 2014, transmiterea
prin poştă a acestora pentru satul Bezdead, sortarea şi înregistrarea acestora pentru satele
Bezdead şi Costișata în echipă cu colegii Davidoiu Ion şi Bădoiu Bogdan.
- Verificarea preluărilor din programul informatic vechi în programul informatic nou, op-
erarea persoanelor scutite,  a numărului de oridine al clădirilor, şi a mansardelor şi sub-
solurilor nepreluate sau preluate incorect din programul informatic vechi.
- S-au emis înştiinţări de plată pentru toţi contribuabilii, un număr de 66 titluri executorii
şi somaţii pentru suma de 99 588 lei şi s-au înfiinţat un număr de 24 de popriri pentru suma
de 39 051 lei.

Urmare a măsurilor întreprinse situaţia încasărilor din rămăşiţe la data de 31.12.2014
se prezintă astfel:

Pentru aplicarea acestor măsuri s-au redactat şi transmis adrese pentru aflarea de
informaţii privind: locul de muncă, noul domiciliu, dosarul de pensionare sau băncile unde
au deschise conturi.

Participarea la acţiunea de identificare şi înregistrare în vederea impozitării,  a
construcţiilor  nedeclarate sau declarate necorerspunzator respectiv:
• verificarea suprafeţelor  înregistrate în programul informatic;
• emiterea şi înmânarea notificărilor pentru satele Bezdead şi Costișata;
• acordarea de suport în întocmirea Declaraţiilor de impunere pentru clădiri contribua-
bililor persoane fizice care s-au prezentat la sediul instituţiei pentru declararea corectă a
acestora;
• operarea acestora în programul informatic, stabilirea şi încasarea diferenţelor de im-
pozit rezultate ca urmare a cestei acţiuni;
• trasmiterea acestora carte compartimentul agricol în vederea operararii acestora în
registrele agricole.

Urmare a acestei operaţiuni au fost identificaţi un număr de 428 de contribuabili pentru
care existau diferenţe între suprafeţele înregistrate în evidenţele noastre şi cele existente în
teren. Au fost emise şi înaintate contribuabililor  notificări şi au fost depuse un număr de 297
declaraţii de impunere. S-au stabilit debite în sumă de 5 477 lei. 

Specificare Sume de încasat
la 01.01.2014

Încasat până
la 31.12.2014

Rămas de
încasat 

%Încasări

Rămăşiţe ani
anteriori 102 064 46 306 55 758 45,3
Creanţe  
accesorii 52 259 14 601 37 658 28
Total 

154 323 60 907 39,47



URBANISM ŞI ACHIZIŢII PUBLICE•

În cadrul compartimentului de urbanism şi achiziţii publice, s-au desfăşurat în perioada
anului 2014 următoarele activităţi:
- s-a întocmit un număr de 114 certificate de urbanism şi 78 de autorizaţii de construire
din care 25 de autorizaţii de construire/desfiinţare pentru lucrări de construcţii de clădiri şi 89
de autorizaţii de branşamente individuale de apă şi gaze naturale.
- s-au efectuat regularizări de taxa pentru un număr de 26 de construcţii autorizate.
- s-a eliberat 13 autorizaţii de branşamente la reţelele publice de energie electrică.
- s-a participat la verificarea în teren a construcţiilor care aparţin contribuabililor, per-
soane fizice şi juridice, de pe raza comunei Bezdead (cu toate satele aferente) în vederea
înregistrării corecte în evidenţele primăriei.
- s-a participat împreună cu viceprimarul şi consilierul pe probleme de mediu la
deplasările în teren efectuate în urma sesizărilor cetăţenilor comunei Bezdead şi am întocmit
procese verbale de constatare; am efectuat periodic deplasări în toată comună pentru a
anunţa cetăţenii asupra obligativităţii de a respecta curăţenia în fața imobilelor ce le deţin în
proprietate.
- s-a eliberat adeverinţe din Registrul Cadastral al parcelelor din intravilan, pentru
cetăţenii care au solicitat autorizaţie de construire pe terenuri cu altă categorie de folosinţă
dăcât curţi construcţii.
- s-a răspuns la adrese ale C.J. Dâmboviţa sau ale altor instituţii, pe linie de urbanism
şi achiziţii publice.
- s-a întocmit lunar şi trimestrial rapoartele statistice privind construcţiile de locuinţe şi
alte categorii de construcţii şi am transmis către Direcţia de Statistică Dâmboviţa.
- s-au îndeplinit toate atribuţiile legate de procedurile de achiziţii publice, respectiv în-
tocmirea documentaţiilor începând cu referatele de necesitate, adrese către societăţile cu
care urma să încheiem contracte, încheierea contractelor privind achiziţiile respective,
încheierea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor pentru toate investiţiile ce
au fost derulate pe parcursul anului 2014, respectiv sistemul de supraveghere video, în-
tocmirea strategiei de dezvoltare durabilă, lucrări de reparaţie uliţa Mihaiescu, lucrări de
reparaţie uliţa Gabrieni şi uliţa Voinoiu-Virjoghe, documentaţia de proiectare pentru Centrul
Cultural Bezdead, lucrările de deszăpezire, măsurători topografice şi întocmirea
documentaţiilor cadastrale pentru Grădiniţă nr. 1 şi Grădiniţă nr. 2, Căminul Cultural Valea
Macului şi Căminul cultural Ţarină, pentru serviciile de proiectare pentru Grădiniţa nr. 2
Bezdead, executarea lucrărilor de extindere şi modernizare Grădiniţa nr. 2 Bezdead,
modernizarea uliţei Scobea, modernizarea uliţei Coporod, spaţiu public de recreere şi sport,
lucrări de amenajare spaţiu arhivă, lucrări de confecţionare şi montare 20 coşuri de gunoi
stradale, lucrări de confecţionare şi montare 8 bucăţi de panouri pentru afişaj, lucrări de ame-
najare şanţuri în satul Broşteni şi satul Tunari, lucrări de compartimentare amenajare spaţiu
pod sediu Primăria Bezdead şi dotarea cu mobilier, demolare şi degajare a ternului - clădire
veche Grădiniţa nr. 1 Bezdead, amenajare capelă Parohia nr. 1 Bezdead, a tuturor lucrărilor
de refacere carosabil şi şanţuri afectate de calamităţile ce au avut loc în perioada anului
2014.
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ANEXĂ LA RAPORTUL PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014,

PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE.

NR.
CRT.

DENUMIRE INVESTIŢIE VALOARE FIRMA
EXECUTANTĂ

1

„Furnizare şi instalare
(montare) sistem supraveghere
video în comună Bezdead, jud.
Dâmboviţa”.

30.378 RON
(fără TVA) S.A. SIAAS. S.R.L.

2
„Strategia de dezvoltare

durabilă a comunei Bezdead
pentru perioada 2014-2020”.

12.000 RON +
2.880 RON TVA

S.C. ANGHEL
DEVELOPMENT

S.R.L.

3 „Lucrare de reparaţie uliţa
Mihaiescu”.

108 772.8 RON 
(CU TVA)

UTKELLE KFT 1136
BUDAPEST, TATRA UTCA

5/A

4
„Lucrare de reparație uliţa
Gabrieni şi uliţa Virjoghe-
Voinoiu”.

102 523.2 RON
(CU TVA)

UTKELLE KFT 1136
BUDAPEST, TATRA UTCA

5/A

5

„Extindere şi modernizare
centru cultural Bezdead”, faza
S.F. (DALI) + P.Th. + DE + CS +
DTAC + Documentaţie obţinere
avize + verificare Lg. 10/1995.

30 000 RON 
(FĂRĂ TVA) B.I.A. ŞTEFAN FIRIMIŢA

6

„ Lucrare deszapazire pe dru-
murile comunale, uliţele locale,
podurile şi podeţele aparţinând

domeniul public al localităţii

PRESTĂRI SERVICII
PRIMAPREST S.R.L.

7

„Măsurători topografice şi în-
tocmirea documentaţiilor cadas-
trale, în vederea înscrierii la
cartea funciară a următoarelor
obiective aparţinând domeniului
public al primăriei Bezdead:
GRĂDINIŢĂ NR.2; GRĂDINIŢĂ
NR.1; CĂMIN CULTURALNR.2;
CĂMIN CULURAL NR.3.

600 RON 
(TVA INCLUS) S.C. CAD-EX S.R.L.
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8

„Consolidare, extindere şi
modernizare grădiniţa nr. 2,
localitatea Bezdead,
Dâmboviţa”, faza S.F. (DALI) +
P.Th + DE + CS + DTAC +
Documentaţii obţinere avize +
verificare conform legii 10/1995”

30.000 RON +
7200 RON TVA

S.C. LOCAL CONSULT
S.R.L.

9

„ Întocmirea raportului de evalu-
are pentru: 1 lot de teren
Bezdead şi Cămin Cultural
Măgura”.

1500 RON PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ POPESCU

10 „Lucrări amenajare spaţiu
arhivă”.

17 758 RON
(FĂRĂ TVA)

PRESTĂRI SERVICII
PRIMAPREST S.R.L.

11
„Lucrări de confecţionare şi

montare 20 coşuri de gunoi
stradale”.

9870 RON
(FĂRĂ TVA)

PRESTĂRI SERVICII
PRIMAPREST S.R.L.

12
„Confecţionarea şi montarea a

8 bucăţi de panouri metalice
pentru afişaj”.

4336 RON
(FĂRĂ TVA)

PRESTĂRI SERVICII
PRIMAPREST S.R.L.

13

„Lucrări de compartimentare,
amenajare spaţiu pod sediu
Primarie Bezdead şi dotare cu
mobilier”

31 950 RON
(FĂRĂ TVA)

PRESTĂRI SERVICII
PRIMAPREST S.R.L.

14

„Lucrări de amenajare şanţuri
prin adâncire, lărgire şi dalare,
în satul Broşteni, zona
Mântescu şi sat Tunari, zona
Petrescu şi amenajare uliţă

14 871 RON
(FĂRĂ TVA)

PRESTĂRI SERVICII
PRIMAPREST S.R.L.

15 „Modernizarea uliţei Scobea”.
403029.08 RON
+96726.97 RON

TVA
SC INFRA ROUTE SRL

16
„Reabilitare / modernizare

drumuri (uliţi) locale, uliţa
Coporod, comună Bezdead”.

235074.81 RON
+56417.96 RON

TVA

SC BAUTECH CONCEPT
TRUST SRL

17
„Realizare spaţiu public de

recreere şi sport, în comuna
Bezdead”.

412381.14 RON
+ 98971.47 SC

STEELTECHEXPERT

18 „Amenajare  capelă  Parohie
nr. 1, în comuna Bezdead”

9 992 RON
(FĂRĂ TVA)

PRESTĂRI SERVICII
PRIMAPREST S.R.L.



REGISTRU AGRICOL•

- Eliberat adeverinţe de rol (terenuri-animale pentru APIA, aproximativ 275 bucăţi);
- Completarea şi actualizarea datelor în Registrul Agricol pe suport de hârtie;
- Întcomirea şi completarea mai multor situaţii în baza Legilor fondului funciar şi a Legii
nr. 105/2013;
- Eliberarea de adeverinţe de rol (toate tipurile solicitate);
- Deplasarea în teren la orice solicitări;
- Întocmirea situaţiilor solicitate de Direcţia de Statistică şi de alte instituţii;
- Întocmirea de răspunsuri la cereri adresate de cetăţeni, inclusiv istorice de rol;
- Acordarea de consultaţii pe probleme de agricultură şi Registru Agricol;
- Completarea cererilor de marcare din fondul forestier şi din afara fondului forestier;
- Numărul de poziţii de rol total 3645, din care în anul 2014-2015 sunt 100 de poziţii.

ASISTENTA SOCIALĂ•

Din multitudinea de activităţi desfăşurată de către compartimentul de „asistenţă
socială" din cadrul Primăriei Bezdead, aducem în prim plan, Legea 416/2001 cu modificările
şi completările ulterioare, privind ajutorul social. În cursul anului 2014, au fost 677 solicitări
de acordare a acestei prestaţii sociale, pentru care s-a plătit suma de 146 713 lei.

Pentru această categorie defavorizată, pe perioada sezonului rece, respectiv, noiem-
brie 2014 - martie 2015 s-a plătit suma de 21 866 lei, ca ajutor de încălzire cu lemne. Tot
pentru perioada sezonului rece, s-au înregistrat şi calculat un număr de 316 cereri din care
s-au pus în plată 312 solicitări, pentru care s-a achitat suma de 58 647 lei.

În cursul anului 2014 s-au plătit 4 ajutoare de urgenţă cu suma de 1 700 lei şi 2 ajutoare
de înmormântare cu suma de 278 lei.

S-au înregistrat şi înaintat un număr de 28 dosare de alocaţii de stat, 19 solicitări de
indemnizaţii creştere copil şi 3 dosare de stimulent de inserţie.

S-au primit de la Ministerul Fondurilor Europene şi distribuit un număr de 1 760 pachete
de ajutoare alimentare pentru familii defavorizate, în conformitate cu H.G. 600/2009. Acestea
s-au acordat în baza tichetelor distribuite, pensionarilor cu pensii sub 4oo lei, beneficiarilor
de ajutor social, alocaţiilor de susţinere a familiei, persoanelor cu handicap grav şi accentuat
şi şomerilor în plată.

În cursul anului 2014 s-au vizitat gospodăriile cetăţenilor şi întocmit anchete sociale
astfel: 14 - anchete necesare procurării de calculatoare sau burse sociale; 14 - anchete so-
licitate de către D.G.A.S.P.C pentru monitorizarea copiilor din localitatea noastră aflaţi în
plasament la asistenţi maternali; 19 - anchete pentru acţiunile de divorţ în familiile care au
copii în întreţinere, la diverse Judecătorii; 11 - anchete pentru solicitările de ajutoare de
urgenţă şi ajutoare de înmormântare; 66 - anchete handicap adulţi şi copii; 450 - anchete de
alocaţii de susţinere a familiei şi de ajutor social.

La capitolul „persoane cu handicap” în cursul anului 2014 s-a plătit suma de 292 553
lei, unui număr mediu de 36 persoane beneficiare de indemnizaţii de handicap, şi pentru un
număr de 14 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap s-a plătit suma de 188 630 iei.

S-a popularizat şi s-a demarat începerea cursurilor de calificare pentru „îngrijire bătrâni
la domiciliu" şi „bucătari" întocmindu-se documentaţia necesară pentru un număr de 21 per-
soane care s-au înscris la „îngrijire bătrâni la domiciliu" şi 30 persoane înscrise la cursul de
„bucătari",cursuri aflate în desfăşurare.

10



MEDIU•

În compartimentul de mediu s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- participarea la distribuirea înştiinţărilor de plată;
- întocmirea situaţiilor pe linia protecţiei mediului, lunar;
- participarea la recepţia de lucrări ce s-au efectuat la nivelul localităţii;
- participarea, în comisii, la deplasările în teren pentru soluţionarea unor sesizări ale

cetățenilor;
- îndeplinirea unor atribuţii date de primar prin dispoziţie, pentru participarea la măsurătorile
întocmite de specialişti topo pentru imobilele situate pe raza comunei Bezdead cu vecinii
domeniul public sau privat ai comunei.

În perioada 13 - 27.08.2014 şi 10.11- 05.12.2014 s-a preluat atribuţiile doamnei
Vîrjoghe Petruța pe probleme de urbanism de către responsabilul compartimentului de mediu.

În perioada 15.03 - 15.04.2015 s-a participat la verificarea în teren a construcţiilor
deţinute de contribuabili, persoane fizice şi juridice.

În urma verificări în teren, am participat la distribuirea unui număr de 224 de notificări
persoanelor fizice şi juridice unde s-au constatat diferenţe de suprafeţe la construcții.

S-a participat  la  obţinerea  de  avize  pentru  investiţia  „Consolidare, extindere şi
modernizare Grădiniţa nr. 2, comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa şi deasemenea s-a par-
ticipat în comisia de efectuare a măsurătorilor uliţelor comunale în vederea inventarierii
anuale şi stabilirii valorilor pentru raportarea financiară şi înscrierea în evidenţele contabile.

În anul 2014 au fost aplicate un număr de trei amenzi contravenţionale, conform
O.G. 21/2001.

SECRETAR UAT•

Atribuţiile specifice postului de secretar prevăzute şi în fişa postului au vizat în anul
2014 activităţi din următoarele domenii: starea civilă, administrativ și secretariat, juridic,
asistență socială, agricol, urbanism, taxe şi impozite, protecţia civilă, protecţia mediului.

În cadrul compartimentului stare civilă în anul 2014 au fost înregistrate şi s-au eliberat
3 dosare de transcriere certificate de naştere eliberate de autorităţi străine şi s-au eliberat
un număr de 42 certificate de naştere. S-a înregistrat un număr de 24 căsătorii şi s-au eliberat
un număr de 41 certificate de naştere. S-a înregistrat un număr de 63 decese şi s-au eliberat
un număr de 67 certificate de deces. S-au efectuat un număr de 238 de menţiuni pe marginea
actelor de stare civilă care au fost înaintate ulterior Serviciului Judeţean Comunitar pentru
Evidenţa Populaţiei, cât şi altor S.P.C.L.E.P.-uri din ţară. Au fost întocmite un număr de 62
sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale.

Din punct de vedere al gestionării Registrului Electoral s-au efectuat modificările la zi
în listele electorale permanente pentru toate persoanele decedate în cursul anului 2014 cu
domiciliul în comuna Bezdead şi înregistrate la Primăria comunei Bezdead, respectiv 59.

Activitatea primarului comunei s-a concretizat prin emiterea unui număr de 637
dispoziţii, avizate pentru legalitate de către secretarul comunei. S-a asigurat comunicarea
acestora către Instituţia Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate şi către com-
partimentele şi persoanele desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora
precum şi către persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare dispoziţie.
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Activitatea  consiliului  local  se  regăseşte  prin  adoptarea  unui  număr de 96 hotărâri con-
trasemnate de către secretarul comunei, înregistrate în registrul de evidență a hotărârilor, comunicate
către Instituţia Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate şi aduse la cunoştinţa publică.
S-a asigurat pregătirea  lucrărilor  pentru  şedinţele C. L. Bezdead, elaborarea  proiectelor de hotărâri,
asistenţă pentru cele 3 comisii de specialitate ale C. L. pentru elaborarea raportului de avizare ale
proiectelor de hotărâri.

Legat de activitatea de secretariat, ca secretar al comunei am întocmit răspunsuri, în termenul
legal, la adresele venite de la diverse instituţii şi de la diverşi cetăţeni şi care au fost reparizate de
doamna primar.

S-au înregistrat un număr 15 petiţii cărora li s-a dat răspunsul în termenul legal. Referitor la
procesele înregistrate pe rolul instanţelor de judecată în anul 2014  - 7 dosare  - am conlucrat cu
avocatul care reprezintă instituţia pentru furnizarea datelor necesare.

S-au înregistrat un număr de 2 contracte arendă în cursul anului 2014.
S-au eliberat un număr de 9 certificate de producător.
S-au acordat un număr de 44 audienţe  conformprogramului stabilit de primarul localităţii

pentru persoanele ce au solicitat acest lucru, pe diverse probleme.
S-a acordat sprijin la toate compartimentele din cadrul primăriei în problemele în care am fost

solicitată şi am participat la toate activităţile curente ce se desfăşoară în cadrul instituţiei.

PROTECŢIE CIVILĂ ŞI SVSU•

În cursul anul 2014 au fost primite un număr de 34 avertizări meteorologice şi hidro-
logice fiind monitorizate fenomenele meteorologice periculoase şi asigurându-se permanentă
la sediul primărie eu personal pe întreaga durată a acestor avertizări.

Urmare a fenomenelor meteorologice periculoase au fost întocmite un număr de 10
rapoarte operative înaintate la ISU „Basarab I”, Instituţia Prefectului-Judetul Dâmboviţa şi
SGA Dâmboviţa. Urmare acestor rapoarte reprezentanţii instituţiilor abilitate s-au deplasat
în localitate incheiind procese verbale de constatare a evenimentelor produse (alunecări
teren, inundaţii, etc.) în diverse zone.

Pe linia prevenirii incendiilor au fost vizitate un număr de 450 gospodarii, toate
instituţiile de pe raza localităţii (3 şcoli, 3 grădiniţe, 4 cămine culturale, 1 biblioteca, 4 biserici,
1 dispensar uman) precum şi 12 agenţi economici. Cu această ocazie s-au efectuat acţiuni
de informare pe linia apărării împotriva incendiilor, respectiv arderea miriştilor, curăţarea
coşurilor de fum, reguli şi măsuri de prevenire pe timpul sezonului rece.

Pe linia şefului SVSU s-au realizat 4 convocări de pregătire organizate de ISU
„Basarab I” şi a fost absolvit cursul de formare profesională la Centrul Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

Au fost efectuate periodic controale şi verificare a mijloacelor de apărare împotriva in-
cendiilor (stingătoare, motopompa, etc.).

Au fost întocmite şi reactualizate documentelor ce se impun conform legislaţiei în
vigoare atât pe linia CLSU cât şi SVSU.

Au fost întreprinse acţiuni pentru decolmatarea podurilor şi podeţelor, pentru degajarea
şanţurilor în urma ploilor torenţiale şi pentru evitarea inundării gospodăriilor locuitorilor din
zonele vulnerabile.
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Raport informativ asupra societăţii - anul 2014

În anul 2014, societatea a înregistrat o creştere semnificativă faţă de 2013, atât a prof-
itului, cât şi a cifrei de afaceri. Profitul net a a avut o creştere de 261%, iar cifra de afaceri de
23%.

Cifra de afaceri înregistrată a fost în valoare de 236 868 lei. A avut contracte încheiate
şi a facturat către următorii clienţi:
• Primăria Comunei Bezdead: 181 368 lei;
• SC Lemnoprod SRL: 27 500 lei;
• SC Ilva Impex SRL: 4 440 lei;
• Şcoala Gimnaziala Grigore Rădulescu: 4 900 lei;
• SC Crissta Engineering Sri: 18 360 lei;

UAT Moţăieni: 300 lei;•

2013 2014 Diferențe %

Venituri totale 192,432 237,536 45,104 123.44

Cheltuieli totale 186,070 214,630 28,560 115.35

Profit brut 6,362 22,906 16,544 360.04

Impozit profit 1,018 3,618 2,600 355.40

Profit net 5,344 19,289 13,945 360.95
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În componenţa cifrei de afaceri se regăsesc veniturile realizate prin vânzarea producţiei şi
veniturile din prestări servicii;

1) Producţia anului 2014 a fost vândută către Primăria Comunei Bezdead şi include:
Coş de gunoi stradal: 20 buc, valoare 9 870 lei;
Panouri metalice de afişaj: 8 buc, valoare 4 344 lei;
Cafea: 100 buc, valoare 200 lei;

2) Serviciile prestate în anul 2014, către clienţii enumeraţi mai sus au fost:
Servicii curăţenie: 17 150 lei;
Servicii informatice: 16 500 lei;
Servicii buldoexcavatorul: 21 200 lei;
Servicii motocoasa: 2 475 lei;
Servicii diverse (multiplicat cereri, spălat fețe de masă, xerox): 3 832 lei;
Lucrări amenajare, decopertare, demolare: 161 497 lei.;

Aşadar, faţă de anul trecut, 2013, creşterea cifrei de afaceri a fost determinată de sporirea
lucrărilor de amenajare, decopertare şi demolare.

Cheltuielile efectuate de societate în anul 2014 au fost în valoare de 214 630 lei cu o creştere
de 15% (28 560 lei) faţă de anul precedent.

3) Structura cheltuielilor efectuate este în următoarea pondere:
Cheltuieli cu materia primă şi materialele utilizate la efectuarea serviciilor şi producţiei: 102 012 lei,
(47,53%)
Cheltuieli cu personalul: 67 403 lei (31.40%). Numărul mediu de salariaţi a fost de 4; Câştig mediu
pe salariat/lună = 1 404 lei
Cheltuieli cu contractul de mandat şi zilierii: 28 938 lei (13.48%)
Cheltuieli cu serviciile diverse: 6 962 lei (3.24%)
Cheltuieli cu serviciile bancare: 1 000 lei (0.50%)
Cheltuieli cu obiectele de inventar: 1 591 lei (0.74%)

În cursul anului 2014, au fost achiziţionate obiecte de inventar (panou antet firmă, dulap,
betonieră) în valoare de 3 572 lei. Acestea nu au fost date în consum, decât într-o mică parte, nere-
cunoscându-se astfel cheltuielile cu darea în consum. La sfârşitul anului, societatea avea în sold
obiecte în valoare de 8 066 lei, cheltuieli ce vor fî înregistrate în anul următor.

Mijloacele fixe deţinute de societate (buldoexcavator, copiator xerox) au fost preluate în anul
2013 de la Primăria Comunei Bezdead, în baza contractului de comodat.

La 31.12.2014, societatea a înregistrat creanţe în valoare de 9 660 lei:
Primăria Comunei Bezdead: 5 800 lei;
Şcoala Gimnaziala Grigore Rădulescu: 1 200 lei;
SC Crissta Engineering Srl: 2 360 lei;
UAT Moţăieni: 300 lei;

Pentru plata întârziată a acestor sume, vor fi percepute penalităţi de întârziere.
Datoriile comerciale erau către SC Gricom Prod SRL în suma de 2 366 lei.
Societatea are de recuperat de la Bugetul de stat: 425 lei, iar de la cel al Asigurărilor Sociale:

894 lei.
4) Disponibilităţile băneşti existente la sfârşitul anului sunt:

Numerar: 692.78 lei;
Conturi la banei: 58 167.04 lei;

Înregistrându-se aceste creşteri, de la un an la altul, societatea şi-a îndeplinit două din criteriile
de performanţă: creşterea cifrei de afaceri şi creşterea profitului, cu cel puţin 5%.

Administrator 
Bobu Emil
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CULTURĂ•

IANUARIE                  - SPECTACOL „LADY BUBBLES SHOW;
FEBRUARIE              - „SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI 2014”;

- ÎNTÂLNIRE CU PENSIONĂRII;
MARTIE                     - ÎNTÂLNIREA CU REPREZENTANŢII A.P.I.A.,  

- INFORMARE ACCESARE FONDURI EUROPENE.;
APRILIE                     - „STAREA SĂNĂTĂȚII” PRIN BIOREZONANȚĂ;

- „ŞCOALA  ALTFEL” - DE LA TALENT SPRE PERFORMANŢĂ;
- SĂ ÎNVĂŢĂM QILLING, ATELIER;

MAI                  - A.P.I.A ŞI MODALITĂŢI DE ACCESARE FONDURI EUROPENE;
- POLIȚIA NE INFORMEAZĂ;

IUNIE                         - SPECTACOL DEDICAT ZILEI COPILULUI;
-„ÎNĂLȚAREA” SĂ NE CINSTIM EROII;

IULIE - „SĂ AVEM O COMUNĂ MAI CURATĂ” CU TINSERV;
- O SĂPTĂMÂNĂ DE VACANŢĂ LA CĂMINUL CULTURAL;

AUGUST                    - VIZITĂ ŞI ÎNREGISTRĂRI, MEŞTERI POPULARI, 
RADIO ANTENA SATELOR ŞI PRIN PROIECTUL REGIO;

- P.N.D.R. VINE ÎN COMUNA TA;
SEPTEMBRIE            - TRADIŢII, OBICEIURI ŞI MEŞTEŞUGURI POPULARE- IDENTI

TATEA LOCALITATE. 
- VIZITĂ ÎN TEREN - REPREZENTANŢI INSTITUTUL  DE 

CERCETĂRI   ETNOGRAFICE ŞI  FOLCLOR.
OCTOMBRIE              - CENTRUL PENTRU CULTURĂ DÂMBOVIŢA, PREZENTARE       

PROIECTE LA NIVEL JUDEŢEAN, ÎN  DELURARE.; 
DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

În cursul anului 2014, au avut loc, 12 evenimente (nunţi, botezuri, „înmormântări”),
6 -închirieri mese, taxă spectacol, impozit spectacol, închiriere spaţiu şedinţe. Total = 1224.

S-a obţinut clasificarea licenţelor şi altor documente necesare circulaţiei pe drumurile
publice, conform codului rutier. S-au mai întocmit actele necesare privind evidența trans-
portului şcolar, respectiv microbuzelor şcolare.

PRIMAR,
TEODORA ANGHELESCU
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Strategia de dezvoltare a comunei Bezdead 
pentru perioada 2014- 2020

Strategia de dezvoltare a comunei Bezdead pentru perioada 2014- 2020, a fost
realizată pe o perioadă de 7 ani. Aceasta urmarește dezvoltarea durabilă prin valorificarea
potențialului local pentru a fi în concordanță cu obiectivul general al Planului Național de
Dezvoltare 2014-2020. Acesta vizează „reducerea cât mai rapidă a disparităților de dez-
voltare socio-economică între România și Statele Membre ale Uniunii Europene” (sursa: PND
2014- 2020).

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale
ale comunității și atingerea acestora în viitor.

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană va fi necesar să ajungem la un
nivel de trai similar celorlalte țări integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB - indi-
cator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor si serviciilor des-
tinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unui stat în decurs
de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia în perioada
2014- 2020 de finanțări pe diverse domenii.

Strategia de dezvoltare locală a comunei Bezdead reprezintă instrumentul de lucru al
administrației publice locale și este agreat de întreaga comunitate locală. Astfel se va orienta
gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor.
Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgențelor, avantajelor și dezavan-
tajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste condiții, toți factorii interesați de
progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și
acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locală să
fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei Bezdead.  Importanța acestui aspect este
dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunității în implementarea strategiei de
dezvoltare locală,  cât și de posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia.

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administrația publică locală
lansează procedura de consultare a comunității din localitatea Bezdead asupra propunerii
finale.

Metodologic, prezenta strategie are la bază și se fundamentează pe urmatoarele
instrumente și proceduri de lucru: 

- analiza de conținut;
- analiza de date statistice din surse organizate și realizate de consultant;
- comparații de date statistice înseriate și pe scale evolutive;
- interviuri în profunzime cu factori decizionali și de opinie din structura domeniilor cheie

analizate în cadrul studiului;
- analiza SWOT;
- interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică, staretegie

și norme acționale europene, naționale, regionale, județene și locale.
La fel de importantă în procesul de cercetare este validitatea internă și externă pentru

că se prezintă concluziile din datele colectate și se preocupă de ideea dacă fenomenul
cercetat este reprezentativ.
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Fonduri accesate prin GAL „Bucegi - Leaota” 

Asocierea cu Grupul de Acţiune Locală “Bucegi - Leaota” este o oportunitate pentru locuitorii comunei
Bezdead. 

Printre proiectele depuse de UAT Bezdead pentru finanțare prin GAL au fost:
1. „Modernizarea Uliței Scobea în Comuna Bezdead”; 
2. „Achiziție utilaj deszăpezire pentru comuna Bezdead”;
3. „Realizare spațiu public de recreere și sport în Comuna Bezdead, Jud. Dâmbovița” .

Putem spune că-n perioada 2013-2014 a fost singura modalitate de a atrage fonduri europene pentru
UAT Bezdead. Ținând cont că pentru această zonă nu au fost alte forme de asociere pentru atragerea de
fonduri europene, sperăm cu experiența dobândită în prima parte de funcționare a GAL-ului să continuăm
colaborarea pentru a încerca să rezolvăm cât mai multe din problemele cetățenilor, să asigurăm condiții de
viață cât mai apropiate de cele ale Uniunii Europene.

Doresc mai multă inițiativă privată însă remarc cu tristețe faptul că mare parte din tinerii cu abilități și
dorință de a face ceva sunt plecați în afara granițelor. Consider că prin intermediul GAL putem să realizăm
parte din obiectivele propuse de fiecare dintre noi. Fiecare comună are particularitățile sale dar problema
principală va rămâne multă vreme infrastructura, pentru că oricine poate vizita orice colț de țară dacă are
condiții optime de drum.

1. Proiectul „Modernizarea Uliței Scobea în Comuna Bezdead” s-a implementat cu succes, astfel că
modernizarea uliței a fost finalizată. Prin lucrările executate s-a realizat refacerea sistemului rutier care are
drept efect îmbunătățirea accesului în zonă a mijloacelor de transport și a localnicilor, mai ales că această
uliță face legătura cu terenurile extravilane deținute de aceștia, dar și cu DJ 710.
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2. Primăria Bezdead a achiziționat utilajul de deszăpezire în cadrul proiectului mai sus
menționat, prin GAL „Bucegi-Leaota”. Acesta este un tractor cu tracțiune 4x4, cu lamă mobilă
ce va fi foarte util localității pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii, atât pe DJ 710,
DC 4 Măgura-Nistorești, cât și pe ulițele din comună. 

Din punct de vedere fizic, achiziția utilajului este finalizată, urmând doar ca primăria
să depună cererea de plată pentru AFIR pentru rambursarea sumelor angajate.

18

3. Unul din obiectivele proiectului „Realizare spațiu public de recreere și sport în
Comuna Bezdead, Jud. Dâmbovița”, depus de comuna Bezdead pentru finanțare
nerambursabilă prin GAL „Bucegi-Leaota” este creșterea calității vieții în mediul rural. Spațiul
public de recreere și sport a fost inaugurat în data de 18 iulie a.c., în cadrul evenimentului
dedicat Zilei comunei Bezdead, iar pe 22 iulie 2015 a avut loc vizita în teren a reprezentanților
A.F.I.R. De această investiție vor beneficia toți locuitorii comunei Bezdead, dar și vizitatorii și
turiștii, fără discriminări legate de sex, naţionalitate, religie, vârstă, venituri, încurajându-se,
astfel, socializarea şi construirea identităţii comunitare. În acest moment lucrările au fost
finalizate și a fost depusă cererea de plată pentru tranșa a II-a.

Este poate cea mai mare bucurie a mea să pot participa la dezvoltarea comunei
Bezdead, să văd satul acesta cu oamenii lui harnici prosperând.

PRIMAR,
ANGHELESCU TEODORA



ASFALTARE DRUMURII

Principala condiție pentru dezvoltarea oricăror comunități umane, o constituie infrastructura,
iar dintre toate elementele care compun infrastructura o reprezintă căile de acces în și dinspre
comunități. 

Existând căi de comunicație se poate vorbi despre îmbunătățirea stării de sănătate a locuito-
rilor, de creșterea frecvenței școlare și scăderea abandonului școlar. Implementarea proiectului va
determina creșterea veniturilor locale prin apariția unor facilități esențiale pentru viață
populației și pentru activitățile economice nou create. 

Prin executarea lucrărilor de modernizare a ulițelor Mănguță, Monument, Dinu, Valea
Leurzii se are în vedere crearea unor condiții civilizate de acces spre gospodăriile locuitorilor
acestor zone.
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20
ZIUA EROILOR – ÎNĂLȚAREA DOMNULUI 

În data de 21 mai 2015, la sărbătoarea Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, după Sfânta
Liturghie, a fost oficiată slujba de pomenire a eroilor neamului românesc în toate bisericile și
monumentele acestora din țară și străinatate. La monumentele eroilor din comuna Bezdead
a avut loc ceremonia religioasă dedicată Zilei Eroilor și s-au depus coroane de flori. La
manifestările de depunere a coroanelor cu flori au participat personalități locale, cetățeni și
elevi. Ca în fiecare an, Ziua Eroilor Neamului coincide cu Ziua Înălțării Domnului. Anul acesta
sărbătoarea sfinților Constantin și Elena coincide și cu Înălțarea Domnului, zi în care se
vopsesc ouă roșii.

Cu această ocazie s-a inaugurat noul spațiu din jurul Monumentului eroilor din satul
Măgura, loc de pelerinaj pentru familiile urmașilor veteranilor de război. Pentru aceasta
mulțumim conducerii Primăriei Bezdead, doamnei primar Teodora Anghelescu și domnului
viceprimar Ion Cojanu, precum și Consiliului Local.
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1 IUNIE - ZIUA COPILULUI

Vineri, pe 29 mai, copiii din Bezdead au fost sărbătoriți în avans, pentru 1 iunie,
printr-o petrecere de zile mari pregătită de administrația locală, în curtea Școlii Grigore
Rădulescu.

Spectacolul a fost oferit de artistul Victor Mihalache, Clubul Victorioșilor, Arenele Junior
și Teatrul Junior, care i-au purtat pe copii într-o lume a poveștilor, a cântecelor, dansului și a
viselor copilăriei.

Mai multe despre eveniment gasiți aici: 
http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/foto-spectacolul-pentru-1-iunie-le-a-adus-zambete-
si-fericire-copiilor-din-bezdead/
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Ziua localității Bezdead: 
cântec, joc, voie bună, inaugurări și invitați de seamă

Ziua localității Bezdead, sărbătorită în avans sâmbătă, înainte de Sfântul Ilie, a fost,
ca în fiecare an, cel mai bun prilej pentru localnici, dar și pentru alți dâmbovițeni, de a petrece
momente de relaxare și voie bună în aer liber. Și la această ediție, primăria din Bezdead
le-a oferit un program frumos, cu multe surprize bezdedenilor: de la premierea cuplurilor cu
50 de ani de căsătorie, moment intrat deja în tradiție, până la spectacolul oferit de Caravana
lui Axinte, care a venit cu artiști precum Irina Loghin și Fuego. Nu a lipsit nici mult așteptatul
foc de artificii.

Primarul Teodora Anghelescu a reușit și anul acesta să îi bucure pe bezdedenii din
localitate, dar și pe dâmbovițenii din localități învecinate, care au venit să se distreze de
Sfântul Ilie.

În cadrul zilei localității a fost inaugurat și spațiul de recreere și sport din zona primăriei,
realizat pe fonduri europene prin Galul Bucegi-Leaota, un loc frumos, de care se bucură deja
toți copiii din localitate, alături de părinți și bunici.

Poze găsiți la adresa on-line: http://www.gazetadambovitei.ro/actual/ziua-localitatii-
bezdead-cantec-joc-voie-buna-inaugurari-si-invitati-de-seama/ 

Redactor,
Lavinia Oprescu
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Educația nonformală –  calea spre un viitor mai bun

Vineri, 21 noiembrie 2014, Biblioteca Comunala „Vasile Voiculescu” Bezdead – Filiala
Măgura, a fost gazda sesiunii de informare cu tema ,, Educația nonformală – calea spre un
viitor mai bun” susţinută în cadrul proiectului ,,Reţea de centre de educaţie nonformală pentru
viaţă în mediul rural din Dâmboviţa”.

La acest eveniment au participat: Andreescu Vlăduţ, metodist la Biblioteca Judeţeană
Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa, d-na Bănescu Elena – director la Școala gimnazială „Grig-
ore Rădulescu” din Bezdead, cadre didactice, elevii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani din
comuna Bezdead, sat Măgura, selectaţi în grupul ţintă din cadrul proiectului și părinții aces-
tora.

Prin această activitate s-a marcat debutul evenimentelor ce vor avea loc in bibliotecă,
pe o perioadă de un an, dedicate copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani. 

Evenimentul a început cu o scurtă descriere a educației nonformale, a metodelor non-
formale de lucru cu copiii și tinerii continuând cu un joc de cunoaștere, joc care a decurs
rapid unde fiecare dintre cei prezenti si-au spus numele și povestea acestuia. Câteva din
stările interioare ale fiecărui om, scrise pe mai multe bilețele și impărțite prin tragere la sorți
fiecărui participant, au fost descrise de fiecare, astfel participând toți cei prezenți. 

Activitatea s-a incheiat după completarea chestionarelor inițiale de copiii înscriși în
proiect și afișarea desenelor reprezentând educația, afișarea biletelor roz cu ce le-a plăcut,
a celor verzi cu ce nu le-a plăcut și vor să imbunătățească la acțiunea următoare.

Toti copiii au fost implicati si antrenati in activitatea desfasurata si au spus ca vor reveni
cu placere la toate actiunile desfasurate in cadrul proiectului.

BIBLIOTECAR
Mortoiu Maria-Izabela

Ziua bibliotecii „VasileVoiculescu” Bezdead



Voința Bezdead, 
o echipă pentru care fotbalul înseamnă mișcare, competiție și fair play

În anul 2013 lua ființă în localitatea Bezdead echipa de fotbal A.S. Voința Bezdead,
echipă care a fost reorganizată anul trecut, ca urmare a unui proiect ambițios, dedicat tinerilor
din localitate, “FOTBAL PENTRU TINERII DIN LOCALITATE CU TINERI DIN LOCALITATE”,
tineri  pentru care actualul primar, Teodora Anghelescu, și-a propus, încă de la începutul
mandatului, să facă mai mult. O echipă de fotbal, dotată cu echipamentul necesar, și o bază
sportivă modernă au fost primii pași pentru atingerea acestui obiectiv, iar rezultatele obținute
de echipa de fotbal coordonată de fostul profesor de sport, Romulus Vlad, nu au întârziat să
apară.

Cei peste 30 de jucători (componență echipă, în tabelul de mai jos), toți din localitate,
au format o echipă puternică, al cărui obiectiv apropiat este deja conturat: promovarea în fi-
nalul campionatului, în Liga a V-a. Echipa de fotbal are deja peste 40 de suporteri, care îi
însoțește pe jucători în deplasări.

La ultimul meci al echipei, cel cu Atletic Fieni, jucat pe 7 martie, echipa din Bezdead
s-a mobilizat încă de la prima oră, pentru a înlătura stratul de zăpadă depusă pe terenul de
joc, lucru apreciat de alte echipe, care nu credeau că meciul va mai avea loc. Însă, meciul a
avut loc și, în ciuda înfrângerii, directorul tehnic al echipei Voința Bezdead spune: „a fost o
mândrie că am fost scoși din Cupă de o echipă foarte bună”.

Chiar dacă, așa cum spune directorul tehnic al echipei, profesorul Romulus Vlad, de
multe ori, în confruntarea cu alte echipe, spiritul de fairplay lasă de dorit din partea celorlalți,
echipa din Bezdead pune mare preț pe acest lucru: „Vrem ca totul să decurgă în spiritul fair-
play-ului”.

Poze găsiți pe adresa on-line: http://www.gazetadambovitei.ro/sport/vointa-bezdead-
o-echipa-pentru-care-fotbalul-inseamna-miscare-competitie-si-fair-play/ 

Redactor,
Lavinia Oprescu
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Consultații gratuite, din partea unor medici voluntari, 

pentru locuitorii din Bezdead

Un grup de 35 de medici voluntari din România și din America au acordat în data de
24.06.2015 consultații gratuite în localitatea Bezdead, în cadrul unui proiect care a inclus
mai multe comunități din județ. Acțiunea a avut loc la inițiativa Primăriei Bezdead, iar localnicii
din Bezdead s-au bucurat de serviciile medicale ale unor specialiști în pediatrie, stomatologie,
gastroenteorologie și medicină generală, toți uniți prin dragostea pentru meseria lor și credința
față de Dumnezeu.

„Încercăm să ajutăm oamenii în nevoile lor fizice. Oferim consultații gratuite, medica-
mente, ochelari, consultații dentare….Suntem pentru a doua oară în comuna aceasta, oa-
menii sunt interesați de serviciile noastre. Am mai fost în Pucioasa, Vulcana-Băi, Fieni și
peste tot ne-am bucurat de interes maxim din partea oamenilor. Este ceva ce ne învață Biblia
să facem: Cine știe să facă un bine, să îl facă. ”, ne-a spus Nicu Vulpe, voluntar în cadrul
proiectului, pastor la Biserica Baptistă Betania din Pucioasa.

Oamenii au profitat de oportunitatea oferită și fie că au trecut prin cabinetul de medicină
dentară, fie că au primit vitamine, ochelari sau că și-au măsurat tensiunea, toți au plecat
mulțumiți că au avut șansa de a putea face ceva fără bani pentru sănătatea lor.

Poze găsiți la adresa on-line: 
http://www.gazetadambovitei.ro/lifestyle/sanatate/consultatii-gratuite-din-partea-unor-medici-
voluntari-pentru-locuitorii-din-bezdead/

Redactor,
Lavinia Oprescu
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CURSURI DE FORMARE 

PRIN PROIECTUL „FII CALIFICAT PENTRU VIITOR!” 

Primăria comunei Bezdead este membră în Asociația Comunelor din România și im-
plicit parteneră în proiectul „FII CALIFICAT PENTRU VIITOR!”, proiect implementat de
această asociație în colaborare cu Agroserv Management. Proiectul se derulează în perioda
aprilie 2014 - septembrie 2015 prin Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei,
compartiment reprezentat de doamnele Coman Liliana și Negrilă Alexandra Ramona.

Doamna primar Teodora Anghelescu alături de domnii Gubernat Marius, Mihălăchioiu
Marius și Negrea Octavian Ștefan mulțumește persoanelor interesate de un loc de muncă
pentru prezența numeroasă, invitându-i totodată spre dezvoltare profesională prin multi-
tudinea de cursuri ce se vor derula prin acest proiect.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din
regiunile Sud-Muntenia, Centru și București-Ilfov prin promovarea activităților non-agricole.
Prin proiect se urmărește crearea unei rețele de Centre de dezvoltare profesională inter-
rurală – CDPI care să asigure creșterea nivelului de orientare și performanță profesională a
persoanelor din mediul rural cu rol integrator între agenții economici activi pe piața locală a
muncii și persoanele neocupate din mediul rural.

Promovarea unor programe inovative de dobândire a competențelor informatice, ori-
entare profesională, consiliere, mediere, calificare/recalificare în ocupații non-agricole, core-
late cu cerințele de competitivitate și nevoile unei piețe dinamice a muncii va determina
obținerea competențelor profesionale adecvate pentru persoanele din mediul rural, creșterea
adaptabilității acestora și a șanselor de inserție pe piața muncii.

Persoanele selectate pe criterii specifice în funcție de pregătirea profesională, motivația
personală, capacitatea de înțelegere și însușire a cunoștințelor, mobilitatea și flexibilitatea în
practicarea unei ocupații, vor participa la cursuri de formare pentru ocupații în domeniul
serviciilor turistice și casnice (bucătar, ospătar, lucrător în construcții, îngrijitor copii, baby-
sitter, îngrijitor bătrâni la domiciliu etc.).

Activitatea de evaluare a cunoștințelor dobândite pe alte căi decât cele formale va per-
mite persoanelor care au aptitudini pentru diferite ocupații non-agricole să obțină certificate
de recunoaștere a acestor competențe, care să le faciliteze ulterior accesul pe piața muncii.

Impactul proiectului. Pe termen lung, activitățile proiectului urmăresc scoaterea din
inactivitate a unui număr important de persoane, schimbarea percepțiilor și mentalităților
referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții, necesitatea și avantajele dobândirii unei
calificări.
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Ajutorul reciproc între pensionari

Sâmbătă, 07 februarie 2015, ora 09:30, pensionarii din localitate s-au intâlnit la Școala
gimnazială „Grigore Rădulescu” Bezdead pentru a discuta avantajele membrilor CARP
„SPERANȚA” Pucioasa – Punct de lucru Bezdead în anul 2015.

Domnul președinte Diaconescu Dumitru a dat citire raportului de activitate pe anul
2014, nu înainte de a mulțumii tuturor pentru întălnire și participare la aceasta activitate.
Alături de acesta a fost doamna Nichita Mihaela – contabil șef, domnul Avanu Ion – consilier
zonal și doamna Avanu Laura – casier. Dobânzile sunt atractive la împrumuturi pentru prima
dată în istoria de 57 de ani, dobânzile pe an pentru orice sumă sunt sub 10%. În momentul
de faţă pensionarii sunt categoria socială cea mai numeroasă şi ca atare necesită o atenţie
specială. Pentru aceasta, CARP „SPERANȚA” pune la dispoziție fotolii rulante pentru
persoanele cu handicap – gratuit, bastoane din aluminiu la preț redus. Cabinetul medical din
Aleea Ardealului, Bloc D4, Ap. 2, lângă Piața Orașului oferă consultații și tratamente gratuite
inclusiv Oscilometrie; analize de glicemie – 1 la 2 luni gratuit, colesterol, trigliceride – 2/an
gratuite, electrcardiogramă și ecograf la preț redus; consultații gratuite pentru testarea auzului
și produse naturiste și ecologice (fără adaos comercial) la preț de producator.

La final, s-au propus traseele pentru excursiile din anul 2015 și s-au stabilit delegații
pentru ședința Adunării Generale din luna aprilie 2015.
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Mortoiu Maria-Izabela



A sunat clopoţelul!

Luni, 14 septembrie 2015, a avut loc începerea noului an școlar 2015 – 2016 și la Bezdead.
Elevii, cadrele didactice și părinții s-au bucurat pentru inceperea școlii. Dacă elevii s-au bucurat
pentru reîntâlnirea cu vechii prieteni, colegi și cadre didactice dar și cu noile manuale școlare,
cadrele didactice s-au străduit să-i primească cât mai bine. Bucuria reîntâlnirii au adus zâmbete pe
chipul tuturor. 

Baftă în noul an școlar au urat doamna primar Teodora Anghelescu, domnul viceprimar
Cojanu Ion, doamna director Bănescu Elena, reprezentantul poliției, preoții, cadrele didactice și
reprezentantul părinților.
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Cele mai cunoscute 
terapii naturiste contra bolilor toamnei

Ca să traversaţi sănătoşi sezonul rece, specialiştii în fitoterapie și
medicină clasică vă oferă cele mai bune sfaturi, desprinse din practica lor

În fiecare an, se abate asupra noastră valul de vi roze. Pe unii îi loveşte fără greş,
pe alţii a proa  pe niciodată. Gene bune sau pură întâm plare? Nici una, nici alta. Faptul
că rămânem sau nu sănătoşi depinde de cât de bine este pregătit sistemul imunitar
să respingă atacurile în serie ale viruşilor. Fireşte, el se confruntă cu germenii patogeni
în tot cursul anului. Ei plutesc în aer, ni se aşează pe piele după ce am dat mâna cu
cineva, ori sunt ingeraţi odată cu alimentele. Nici nu-i băgăm în seamă,câtă vreme
apărarea naturală a organismului nostru funcţionează fără probleme.

Toamna şi iarna, riscul unei contaminări şi îm bol năviri creşte, deoarece stăm în
spaţii închise şi încăl zite, de regulă, împreună cu multe alte persoane. A tunci viruşii şi
bacteriile se fi xează în mucoasa na zală şi farin giană, provocând inflamaţii locale.
Simp tomele tipice de viroză, cum sunt guturaiul, tusea şi du rerile în gât, le puteţi trata
singuri, însă pen tru o gripă ar fi in di cat să vă pre zentaţi la medic (vezi tabelul de mai
jos).

O autoapărare puternică trebuie să poată trimite în sânge suficiente celule
imunitare în momentul când e nevoie de ele. Aceasta este posibil doar cu condiţia să
avem o floră intestinală sănătoasă, căci 70% din siste mul nostru imunitar se află în
intestin: principalele trupe auxiliare, compuse din bacterii speciale. Când acest
microunivers se dezorganizează, apărarea noas tră devine fragilă.

Nu întotdeauna depinde numai de noi în ce formă fizică ne găsim. Stresul sau
necazurile, de pildă, ne fac mai vulnerabili la viroze (şi gripe). De aceea, specia liştii
vă oferă sugestii nu doar pentru prevenirea bolii, ci şi pentru tratarea ei.

Cele mai cunoscute terapii naturiste contra bolilor toamnei:
Spre deosebire de viziunea holistică a medicinei ex  trem-orientale, medicina

clasică se axează pe simp tomele diverselor afecţiuni. Aşadar, preocuparea ei prioritară
nu este prevenirea bolilor, ci tratarea lor. 

Măsurile de prevenire:
Regula numărul unu: spălaţi-vă pe mâini cât mai des cu putinţă. * Faceţi zilnic

plimbări, indiferent de starea vremii. * Beţi sucuri de citrice, preparate în casă. * Faceţi
gargară o zi cu bicarbonat (un vârf de cuţit), o zi cu bitter din plante (o linguriţă), o zi
cu suc de lămâie diluat cu apă fierbinte.

De folos în faza acută:
La prima senzaţie de usturime în gât, mai nou se recomandă tablete de zinc,

înghiţite cu jumătate de oră înainte de masă. Doza zilnică: aproximativ 20 mg. Pentru
dureri în gât, puteţi a vea încredere într-un leac bă besc, cataplasma rece cu brânză
de vaci grasă. Aplicaţi-o pentru 30 de minute. Copiii n-o agre ea ză, ei preferă o
îngheţată. La o amigdalită purulentă, care este o infecţie bacteriană, va tre bui să luaţi,
totuşi, anti bio tice. Pentru răguşeală, probaţi ar ma secretă a cântăreţilor: pre pa ratul
Laryngsan (de la farma cie). Şi în nici un caz n-aveţi voie să şoptiţi. Pentru tuse, în
primele zile, un antitusiv va asigura nopţi liniş tite bolnavilor chinuiţi de o tuse iritativă.
Dacă în câteva zile se formează mucus, se poate trece la administrarea unui
expec torant, de exemplu, Mu co sol van, sau la tinctura de lichen de piatră.

În cazul când la viroză s-au adăugat o febră moderată, cefalee şi dureri în
membre, medicii recomandă paracetamol, vitamina C şi repaus la pat.

Pentru mai multe informații accesați adresa web: 
http://www.formula-as.ro/2013/1089/terapii-alternative-58/cele-mai-cunoscute-terapii-
naturiste-contra-bolilor-toamnei-16951
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LUCRĂRI DE PRESTĂRI SERVICII

COMUNA BEZDEAD,STRADA PRINCIPALA,JUDETUL DAMBOVITA
J15/152/2013,CUI 31293598

TELEFON:0721071707 , E-MAIL:PRIMAPREST@YAHOO.RO
Firma noastră PRESTARI  SRVICII PRIMA PREST COM BEZDEAD S.R.L vă stă la

dispoziție cu utilajul performant-BULDOEXCAVATOR KOMAT’SU WB93R care poate efectua l
ucrări  pe teritoriul Județului Dâmbovița pe termen scurt sau lung.
◾Tarife:
◾-Excavare șanturi-10 RON/metru liniar
◾-Excavare gropi pentru fundații,pișcine,etc-20 RON metru cub
◾-Închiriere buldoexcavator cu operator-100 RON/ora(800RON/ZI–9 ore)
◾*Prețurile includ carburantul
Firma noastră mai execută o gamă largă de lucrări.Case la rosu,case la cheie,renovări,
consolidări,finisaje,instalați sanitare,instalați electrice,pavaje,placaj piatră,amenajări interioare și
exterioare, zugrăveli, gleturi, izolații, tencuieli, zidării, șape, montări faianța, gresie, rigips,
parchet.Prețurile noastre sunt în funcție de complexitatea lucrării ele fiind negociabile.
PENTRU ALTE DETALII:http://www.bezdead.ro/servicii/lucrari-de-prestari-servicii/

DEPANARE HARDWARE/SOFTWARE

COMUNA BEZDEAD,STRADA PRINCIPALA,JUDETUL DAMBOVITA
J15/152/2013,CUI 31293598

TELEFON:0721071707 , E-MAIL:PRIMAPREST@YAHOO.RO
◾Reparații hardware
◾Reparații software
◾Devirusare, recuperare date
◾Configurare rețea
◾Service calculatoare ETC
PENTRU ALTE DETALII:http://www.bezdead.ro/servicii/depanare-hardwaresoftware/
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PĂSTRAȚI CURAȚENIA 
COMUNEI BEZDEAD



COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL
BEZDEAD

BOCU LIVIU USL
COJANU ION PDL
IORDĂNESCU FLORIN PDL
MIHĂILĂ ION USL
MUȘAT ADRIAN DANIEL USL
NEAGOE PETRE PDL
NEDELCU VICTOR PNG    
PINȚOIU VIOREL PDL
RĂCĂȘAN GHEORGHE GABRIEL  USL
SORESCU FLORIN PNG
TATU MARIUS PDL
TĂNASE ION PDL
VLAD ION PP-DD

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI BEZDEAD

PROGRAM DE LUCRU CU
PUBLICUL

8:00-12:00,LUNI-VINERI

PROGRAM NOTAR BEZDEAD
MIERCURI  09:00-13:00

AUDIENȚE

PRIMAR TEODORA ANGHELESCU
JOI 13:00-16:00

VICEPRIMAR  ION COJANU
MARȚI  09:00-12:00

SECRETAR MARIA TEODORESCU
VINERI 09:00-12:00

TELEFOANE UTILE

URGENȚE 112
Numar telefonic gratuit pentru apelurile de
urgenta: accidente, siguranta cetateanului

sau alte evenimente
POMPIERI/AMBULANȚĂ/SITUAȚII DE
URGENȚĂ/JANDARMERIE/S.M.U.R.D.

ELECTRICA DERANJAMENTE 0245 929
COMPANIA DE APĂ-DERANJAMENTE 

0245 761 193
TÂRGOVIŞTE (PROGRAM: NON-STOP) 

0245 614 403
DISTRIGAZ SUD
DERANJAMENTE 0245 928
INFORMAŢII 0245 936
DISPENSAR UMAN 0245 663 026
FARMACIE 0245 663 024
POŞTA 0245 663 012
POLITIA  BEZDEAD 0245 663 014
PRIMAR 0728 871 843
VICEPRIMAR 0728 871 844
CONTABIL 0728 871 845
SECRETAR 0728 871 846

SERVICII ŞI COMPARTIMENTE

RELAŢII CU PUBLICUL 0245 663 011
CRISTINA RĂCĂŞAN 0731 732 811

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ALEXANDRA NEGRILĂ 0731 732 810
LILIANA COMAN 0731 732 805

REGISTRUL AGRICOL
ING. MIHAI MOROSANU 0731 732 809

URBANISM
PETRUŢA VÎRJOGHE 0731 732 804

PROTECŢIA MEDIULUI
BOGDAN C-TIN BADOIU 0722457946

CONTABILITATE
MAGDALENA VLAD 0728 871 845

CASIERIE
DANIELA CIUCIUC 0731 732 814
DANIELA GUZUN 0731 732 801
ION DAVIDOIU 0731 732 800

BIBLIOTECĂ și CĂMIN CULTURAL
IZABELA MORTOIU 0731 732 813




