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.REALIZĂRI CONSILIUL LOCAL
- Raport Primar
- Proiecte 
- Reabilitare/Modernizare drumuri-uliți locale
- Plantăm fapte bune în România
- Inaugurare Gradinița nr 2 Bezdead

.ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI SPORTIVE
- Ziua Națională a României
- Ziua Eroilor - Înălțarea Domnului
- Scoala Altfel
- Ziua localității Bezdead și „Nunta de Aur”
- Ziua bibliotecii „Vasile Voiculescu” Bezdead
- Fotbal - Voința Bezdead

.INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

- Caravana de informare GAL
- Ajutorul reciproc între pensionari



RAPORTUL PRIMARULUI

În conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, vă prezint Raportul cu privire la starea economică,
socială şi de mediu a comunei Bezdead, raport, care se referă la capacitatea administrației
publice locale de a gestiona și rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice
și patrimoniul localității în interesul comunității locale, pe principiile autonomiei locale.

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2015 ale
compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al primarului, evidențiind cu
precadere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv
ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor emise de primar.
În anul 2015, au fost emise de către primarul comunei Bezdead un numar de 523 dispoziții
vizând asistența socială, acordare ajutor social, alocații de sprijin, virări de credite bugetare,
și altele.

Deasemeni, în anul 2015 au avut loc peste 12 de sedințe ale Consiliului local Bezdead.
În cadrul acestor sedințe au fost adoptate un numar de 104 hotărâri , iniţiate de primarul
comunei, şi a căror aplicare a condus la desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare în plan
legislativ şi executiv în comuna noastră.

În anul 2015, s-au înregistrat în registrul de corespondenţă generală un număr de 2015
documente, din care cu preponderență au fost cereri pentru eliberare adeverinţe după
registrul agricol, evidenţa muncii , anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism şi
producător agricol şi altele. 

S-a urmărit modul de soluționare al petițiilor și răspunsul dat în termen legal precum
și expedierea în timp util a corespondenței. Deasemeni, primarul, viceprimarul și ceilalți
funcționari ai primăriei au urmărit rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare, au acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor
cetăţenilor. A fost o colaborare bună cu instituţiile publice locale şi judeţene inclusiv MDRAP.

Prin grija secretarului comunei au fost întocmite în ordinea de zi și dispozițiile de
convocare pentru sedințele Consiliului local și a consemnat în procesele verbale de sedință,
modul în care a fost exercitat votul de fiecare consilier. Procesele verbale au fost semnate
de președintele de sedință și de catre secretarul comunei, documentele dezbatute în ședințe
au fost depuse în dosare speciale numerotate, semnate și sigilate. Hotărarile adoptate de
Consiliul local, precum și dispozițiile emise de primarul comunei, au fost înregistrate în
registre speciale și înaintate Instituției Prefectului Județului Dâmbovița pentru exercitarea
controlului de legalitate, precum și instituțiilor, birourilor, compartimentelor și persoanelor
abilitate cu ducerea la îndeplinire.
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•Vă prezint datele statistice ale activitatăţii  viceprimarului pe anul 2015 :

1.   Activităţile legate de păşune :

S-au făcut lucrări de igenizare la Belciuga pe 32,55 ha şi Valea Sărată 2 ha ;
Am participat la punerea în aplicare a hotărârilor ale Consiliului Local Bezdead de înfiinţare
a 8 stâni ;
2.    Activităţi legate de pădure :

S-au exploatat în regim propriu un număr de 8 partide însumând 170 mc, au fost
rezolvate 112 cereri şi s-a încasat 14.240 lei ;
3.    Comisii de recepţie :

Am participat la 24 recepţii conform dipoziţiilor de Primar legate de fonduri
europene, bugetul local şi Prestări Servicii PrimaPrest Srl ;
4.     Lucrări reparaţii drumuri :

Uliţă Topliceanu, uliţă Tunari, uliţă Dos, uliţă Râmata-Zăpuc, uliţă Crăciun, uliţă Valea
Bârzii, uliţă Molăneşti ;
5.   Audienţe : 
Am avut un număr de 50 audienţe ;
6.    Sesizări de rezolvat : 

Au fost 32 cereri ale cetăţenilor rezolvate legate de iluminatul public, litigii de hotar,
amenajări uliţe etc.
7.   Ore de muncă în folosul comunităţii  :

S-au primit hotărâri pentru  19 persoane din care :
a.   S-au făcut 164 ore în folosul comunităţii ;
b.   S-au dat 12 răspunsuri la Judecătoria Pucioasa ;

8.       Număr persoane VMG 416/2001: 
Pe parcursul anului au fost între 35-40 persoane cu drept de muncă însumând

aproximativ 160 zile lunar;
Principalele activităţi desfăşurate :

Curăţenie stradală pe DJ 710 şi DJ 715;
Curăţare albie pârâu Bizdidel;
Curăţenie şanţuri şi canale;
Igienizare izlazuri comunale.
9.       Iluminat public : 

La iluminatul public s-au fost 16 rapoarte de intervenţie cu firma Sc Amiras Srl
conform Procesului Verbal 10.099 din 09.12.2015 şi lucrări de iluminat ornamental pe
perioada sărbătorilor de iarnă .
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5RELAȚII CU PUBLICUL•

În cadrul compartimentului Relații cu publicul, s-au desfășurat următoarele
activități în cursul anului 2015:

- înregistrarea unui numar de 10751 în registrul intrare-ieșire;
- completarea  Registrul de Audiență, în cursul anulul 2015 fiind înregistrate un numar

de 142 de audiențe;
- înregistrare în caietul de dispoziții ale primarului, un numar de 525 de dispoziții; 

- înregistrarea în caietul de hotărâri ale Consiliului Local Bezdead,  un numar de 104
de Hotărâri; 

- operarea în Registrul Electoral a unui numar de 56 decese pentru persoanele
decedate în cursul anului 2015 pentru persoanele cu domiciliul în comuna Bezdead;

- întocmirea pontajului lunar al salariaților;
- înregistrare și repartizarea corespondenței.

SECRETAR UAT•
Atribuţiile specifice postului de secretar prevăzute şi în fişa postului au vizat în anul

2015 activităţi din urmatoarele domenii: starea civilă, administrativ și secretariat, juridic,
asistență socială, agricol, urbanism, taxe și impozite, protecția civila, protecția mediului.

În cadrul compartimentului stare civilă în anul 2015 au fost înregistrate și s-au
soluționat 6 dosare de transcriere certificate de naştere eliberate de autorități străine și s-au
eliberat un număr de 40 certificate de naştere. S-a înregistrat un număr de 20 căsătorii și
s-au eliberat un număr de 33 certificate de căsătorie. A fost înregistrat și soluționat un dosar
de transcriere certificate căsătorie eliberate de autorități străine. S-a înregistrat un număr de
56 decese și s-au eliberat un număr de 59 certificate de deces. S-au înregistrat și soluționat
un numar de 2 dosare de transcriere certificate de deces eliberate de autorități străine. S-au
efectuat un număr de 312 de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă care au fost
înaintate ulterior Serviciului Judeţean Comunitar pentru Evidenţa Persoanei, cât şi altor
S.P.C.L.E.P.-uri din țară. Au fost întocmite un număr de 68 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 2015
cu domiciliul în comuna Bezdead și înregistrate la Primaria comunei Bezdead, respectiv 56.

Activitatea primarului comunei s-a concretizat prin emiterea unui număr de 525
dispoziţii, avizate pentru legalitate de către secretarul comunei. S-a asigurat comunicarea
acestora către Instituția Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate și către
compartimentele și persoanele desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a
acestora precum și către persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare dispoziţie.

Activitatea consiliului local se regăseste prin adoptarea unui număr de 104
hotărâri contrasemnate de către secretarul comunei, înregistrate în registrul de evidenta a
hotărârilor, comunicate către Instituția Prefectului în vederea exercitării controlului de
legalitate și aduse la cunoştinţa publică. S-a asigurat pregatirea lucrărilor pentru şedinţele
C. L. Bezdead, elaborarea proiectelor de hotărâri, asistență 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 instituții și de la diverşi cetățeni și care au
fost repartizate de doamna primar.

S-au înregistrat un număr 26 petiții cărora li s-a dat răspunsul în termenul legal.
Referitor la procesele înregistrate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2015-9 dosare-am
conlucrat cu avocatul care reprezintă instituția pentru furnizarea datelor necesare.
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S-au înregistrat un  numar de 5 contracte arendă în cursul anului 2015.

S-au eliberat un număr de 21 atestate de producător și un numar de 19   carnete de
comercializare.

S-au acordat un număr de 46 audiențe conform programului stabilit de primarul
localității 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 solicitata și am participat la toate activitățile curente ce se desfășoara în cadrul
instituției.

CONTABILITATE•
În anul 2015 s-a aprobat bugetul local prin HCL    iar în cursul anului au avut loc 12

rectificări bugetare prin care s-a majorat bugetul local fie din venituri proprii fie din venituri ce
finanțează anumite cheltuieli( învațămant-salarii, asistență socială, transferuri de la bugetul
de stat pentru investiții)

Veniturile bugetului local pe anul 2015 au fost stabilite în sumă de 3314 mii lei,
rectificate la  suma de 5256 mii lei lei și s-a încasat suma de 5230 mii lei, în proporție de
99.50  % , procentul calculat în raport cu prevederile bugetare La finele anului s-a înscris în
lista de ramasiță a bugetului local suma de 219 389  lei provenind în principal din impozitul
pe teren și clădiri, impozit pe mijloacele de transport și amenzi.
Prin hotarârea consiliului local s-a aprobat  a se utiliza din excedentul anului precedent pentru
lucrari de investiții suma de 757 454 lei, excedentul la finele anului curent fiind în sumă de
603 348  lei.

Cheltuielile bugetului local au fost stabilite în suma de 4 071 000 lei, rectificate la suma
de 6 013 000 lei din care s-a utilizat suma de 5 384 125  lei pentru:

cheltuieli de personal – 2 517 047 lei•
cheltuieli materiale de întreținere și funcționare – 1 008 043 lei•
asistența socială – 418 166 lei•
asociații și fundații-119 000 lei•
burse școlare – 10 000 lei•
proiecte cu finanțare nerambursabilă -317 570 lei•
cheltuieli de capital – 994 299  lei•
Pe capitole și subcapitole bugetare execuția cheltuielilor s-a prezentat asffel:•
autorități publice -1 440 786 lei•
protecție civilă – 235 001 lei•
învațământ- 2 025 802 lei•
biblioteci comunale – 23 402 lei•
cămine culturale -79 464 lei•
servicii recreative și sportive – 108 535 lei•
servicii religioase – 14 945 lei•
asistență socială- 619 048 lei•
iluminat public – 140 092 lei•
agricultura- 261 932 lei•
transporturi – 435 118 lei•



Învestițiile finanțate din bugetul local în anul 2015 au fost urmatoarele:
procurare autoturism prin leasing – 26 585 lei•
montare camere video localitate – 14 988 lei•
reabilitare Gradinița nr. 2 – 407 402 lei•
asfaltare alee curtea școlii  nr. 1-31 542 lei •
amenajare Centru de recreere și sport – 97 557 lei•
documentație Camin cultural- 17 417 lei•
ulița Valea Leurzii  – 250 167 lei•
drumuri de interes local ( Monument, Manguță, Dinu, Furcoi) – •
186 357 lei•
procurare utilaj deszăpezire – 220 013 lei•
amenajare parcare primărie-36 173 lei•
sistematizare verticală incintă primărie – 38 655 lei•

ACHIZITII PUBLICE•
În compartimentul  Achiziţii Publice , din cadru aparatului de specialitate al

primarului comunei Bezdead, conform fişei postului, în cursul anului 2015 s-au
desfăşurat următoarele activităţi ce ţin de atribuţiile legate de procedurile de achiziţii
publice, respectiv întocmirea documentaţiilor începand cu referatele de necesitate,
adrese către societățile 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 2015.

Contractele încheiate cu Primaria Comunei Bezdead s-a încheiat
urmatoarele contracte pe anul 2015 cu Societatea  S.C.  PRESTARI  SERVICII
PRIMAPREST S.R.L. : 
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9
COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Anchete sociale VMG – 144•
Anchete sociale ASF   _    70•
Anchete sociale pentru Judecătorie – 9•
Anchete sociale pentru  Burse și calculatoare – 16•
Anchete handicap minori – 8•
Anchete handicap adulți -  60•
Întocmit și depus dosare de  îndemnizație creștere copil – 14•
Întocmit și depus dosare stimulent de inserție – 4•
Întocmit și depus dosare alocații de stat – 34•
Întocmit  dosare și efectuat anchete sociale ajutoare de urgență – 12•
Întocmit dosare și efectuat anchete sociale ajutoare de înmormantare – 3•
Întocmit anchete sociale și adrese  la DGASPC pentru copii și adulți – 20•
Întocmit lunar și depus  situații VMG, ASF, handicap•
Întocmit lunar ștate de plată îndemnizații handicap•
Întocmit lunar și transmis la Trezorerie prestaj pentru eliberările de numerar•
Întocmit dosare pentru ajutor încălzire – 208•
Eliberat adeverințe de beneficiari VMG  -  80•
Distribuit alimente în primele trei luni ale anului – 520 persoane•
Vizite perioadice, inopinante, la domiciliul persoanelor cu handicap•
Vizite efectuate la domiciliul persoanelor unde sunt probleme sociale•

REGISTRU AGRICOL•
Completarea și actualizarea datelor în registrul agricol pe support de hârtie pentru perioada•
2015-2019 ( 10 volum × 10 poziții = 1000 poziții );
Eliberat adeverințe de rol ( terenuri + animale) necesare la APIA pentru 429 fermieri ;•
Întocmirea a aproximativ 180 seturi de documente la solicitarea proprietarilor, necesare la•
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-Dâmbovița ;
Întocmirea a aproximativ 200 documentații necesare la Biroul Notarului Public, în vederea•
dezbaterii succesiunilor sau/și înstrăinării bunurilor imobile și eliberarea acestora la solicitarea
proprietarilor ;
Eliberarea a aproximativ 300 adeverințe de rol, necesare beneficiarilor de ajutor social ;•
Eliberarea a aproximativ 140 adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de alocație•
complementară ;
Eliberarea a 208 adeverințe de rol, necesare beneficiarilor de ajutor pentru încalzire ;•
Eliberarea a 5 bilete de adeverirea a proprietății animalelor, în vederea vânzării ;•
Întocmirea și eliberarea de adeverințe după registrul agricol – toate tipurile solicitate ( pentru•
Electrica, Distrigaz, Compania De Apă, Șomaj, Telefonie, eliberarea cărților de identitate, firme
de asigurări, Ocolul Silvic, radieri auto, Apicola, DSVSA, etc) ;
Întocmirea și eliberarea cererilor de marcare arbori din padure, cât și din afara fondului•
forestier ;
Eliberarea de adeverințe privind taxa de habitat ;•
Întocmirea dosarelor cu documentații privind Înstrainarea terenurilor situate în extravilanul•
comunei pentru 5 proprietăți, respectând procedurile prevazute de Legea Nr. 17/2014 ;
Executarea anumitor lucrări de arhivare a documentelor ;•
Întocmirea de răspunsuri – în termen, la cererile cetățenilor, inclusiv istorice de rol ;•
Întocmirea de răspunsuri – la termen, la adresele primate de la diferite instituții, inclusiv•
rapoarte  statistice ;
Acordarea de consultații pe problem de agricultură și registru agricol .•



COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE•
Numar poziții rol nominal unic  4188. •
În  perioada susmenționata am desfășurat următoarele activități:•
Eliberarea unui nr.de 360 certificate fiscale solicitate de contribuabili.•
Înscrierea unui nr. de 196  mijloace de transport, la solicitarea contribuabililor.•
Radierea unui nr.de 119 mijloace de transport, la solicitarea contribuabililor;•
Emiterea unui nr. de 5093 chitanțe pentru încasarea impozitelor și taxelor locale – suma•
încasata 562.359 lei.
Operarea în programul informatic  a modificarilor de materie impozabilă  (clădiri și•
terenuri) la  pozițiile de rol nominal unic.
Descărcarea în programul informatic a unui nr. de 4125 chitanțe  .•
Redactarea și transmiterea un numar de 90 raspunsuri solicitate de diverse instituții.•
Eliberarea unui numar de 70 certificate de venit solicitate de contribuabili.•
Întocmirea și tipărirea  foilor de varsamant pentru depunerea încasărilor  în suma de•
562.359 lei.
Emiterea Deciziilor  de impunere pentru anul fiscal 2015, și transmiterea acestora•
contribuabililor.
Emiterea  unui  numar de 510 titluri executorii și somații pentru amenzile primite și date•
în debit  precum și pentru impozitele restante.
Întocmirea de borderouri de debite pentru 356 amenzi primite.•
Întomirea de borderouri de scadere pentru 251 amenzi achitate în termenul legal de 48•
h de la data emiterii procesului verbal.
Întocmirea și transmiterea către instanța de judecată a unui nr. de 55 dosare  pentru•
transformarea în munca a amenzilor pentru contravenienții care nu realizează venituri și
nu dețin bunuri care pot fi supuse executării.
Întocmirea și transmiterea unui numar de 392 confirmări de debite.•
Stabilirea stării de insolvabilitate pentru 14 contribuabili.•
Întocmirea extraselor de rol dupa cum urmează:•
Rămata – 316 roluri nominale unice •
Costișata – 226 roluri nominale unice •
Măgura – 535 roluri nominale unice•
Tunari – 156 roluri nominale unice•
Broșteni- 323 roluri nominale unice•
V. Morii – 60 roluri nominale unice•
Bezdead- 2572 roluri nominale unice.•
Întocmirea și transmiterea către diverse entități  a unui numar  de 48 de opriri pentru•
suma de 34.361 din care s-a încasat suma de 11.365 lei. 
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COMPARTIMENTUL DE URBANISM •
În cadrul compartimentului de urbanism și achiziții publice, s-au desfășurat în perioada

anului 2015 urmatoarele activități:s-a întocmit un număr de 91 certificate de urbanism și 51
de autorizaţii de construire din care 13 autorizaţii de construire/desființare pentru lucrări de
construcții de clădiri, 28 de autorizaţii de branşamente gaze naturale, 4 bransamente apa,
21 bransamente energie electrică.

S-au efectuat regularizări de taxa pentru un număr de 25 de construcții autorizate.
s-a participat împreună cu viceprimarul și consilierul pe probleme de mediu la deplasările în
teren efectuate în urma sesizărilor cetătenilor comunei Bezdead și am întocmit procese
verbale de constatare; s-a eliberat adeverinţe din Registrul Cadastral al parcelelor din
intravilan, pentru cetățenii care au solicitat autorizaţie de construire pe terenuri cu alta
categorie de folosinţă decât curţi construcții.

S-a răspuns la adrese ale C.J. Dambovița sau ale altor instituții, pe linie de urbanism.
S-a întocmit lunar și trimestrial rapoartele statistice privind construcţiile de locuinţe și alte
categorii de construcții și am transmis către Direcţia de Statistică Dâmbovița.

COMPARTIMENTUL DE MEDIU•

În compartimentul de mediu s-au desfășurat următoarele activități:
- participarea la recepţionarea de lucrări ce s-au efectuat la nivelul localității la un numar de
15 lucrări;
- participarea, în comisii, la deplasările în teren pentru soluţionarea unor sesizări ale
cetățenilor la un numar de 24;
- îndeplinirea unor atribuții date de primar prin dispoziţie pentru participarea la măsurătorile
Întocmite de specialiștii topo pentru imobilele situate pe raza comunei Bezdead cu vecinii
domeniul public sau privat al comunei, la un numar de 45 de măsurători;
- la punerea în posesie la un numar de 4 persoane, beneficiari ai legii fondului funciar
-  întocmirea situațiilor lunare pe linia protecției mediului;
-  în anul 2015 s-au soluționat un numar de 36 de cereri  privind  scutirea s-au reducerea
de la taxa de habitat.
- distribuirea apei potabile în perioada de secetă din anului 2015 cu cisterne ISU.

În perioada anului s-a participat la verificarea în teren a construcţiilor deținute de
contribuabili, persoane fizice și juridice unde s-au realizat un numar de 311 declarații de
impunere.

În urma verificări în teren am participat la un număr de 224 de notificări ale persoanelor
fizice și juridice unde s-au constatat diferențe de suprafeţe la construcții.

S-a participat la obţinerea de avize pentru un numar de 8 obiective.
În anul 2015 au fost aplicate un număr de trei avertismente, conform O.G. 21/2001. 

Întocmirea lunară a protecției munci la beneficiarii legi 416/2001 și lunară, trimestrială la
personalul primăriei.
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COMPARTIMENTUL SVSU

În cadrul Compartimentului Protecție civilă și situații de urgență s-au desfășurat
următoarele activități în cursul anului 2015:

întocmirea graficelor de urgență în urma transmiterii avertizărilor meteorologice de catre ISU•
,,BASARAB I”-22;
vizite la gospodăriile populației privind activitatea de prevenire a incendiilor-812; •
note de control la agenți economici privind apararea împotriva incendiilor-11;•
note de control la asezamintele culturale-8;•
note de control la scoli și grădinițe-5;  •
exerciții de alarmare la scoli privind evacuarea în caz de cutremure-2;•
distribuirea apei potabile în perioada de secetă din vara anului 2015 cu cisterne ISU și•
Compania de apa în zonele afectate;
disiminarea materialelor privind prevenirea incendiilor, apararea în cazul cutremurelor;•
întocmirea și ținerea la zi a dosarelor pe linia SVSU și a protecției civile;•
participarea la exercițiul de alarmare pe linia protecției civile la nivelul UAT Bezdead.   •

BIBLIOTECA
1).   DEZVOLTAREA. EVIDENŢA. PRELUCRAREA COLECŢIILOR

La 31 decembrie 2015, biblioteca deţinea în colecţiile sale 11008 volume din toate
domeniile cunoaşterii umane, având deci, un caracter enciclopedic, indicele de dotare fiind
de 2,40 vol./locuitor. Fondul de publicaţii este aşezat în rafturi corespunzător Clasificării
Zecimale Universale, domeniile tematice care sunt existente în bibliotecă fiind recomandate
prin indicatoarele de raft. Colecţiile bibliotecii s-au completat cu 738 volume de bibliotecă,
respectiv 668 titluri. 

De la bugetul local, în anul 2015, nu au fost alocate sume pentru achiziţia de carte.
Completarea colecţiilor s-a realizat prin achiziționarea documentelor din finanțare de la
Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dîmbovița (17 documente) și donaţie de la
Biblioteca Națională a României - Rezerva Naţională de Publicaţii.

Activitatea specifică de evidenţă a constat în principal din următoarele: 
luarea în evidenţă primară (clasic) şi individuală (clasic şi automatizat) a documen telor noi
intrate. În colecţiile Bibliotecii au intrat în cursul anului un număr de 738 volume. Aceste
documente au fost luate în evidenţă primară şi individuală, le-au fost atribuite 2 poziţii în RMF
(poziţii la care s-au realizat centralizări cantitative şi valorice).

Prelucrarea biblioteconomică a acestor documente; activitatea a constat în: atribuirea
numărului inventar pe fişele de precomenzi; aplicarea însemnului de proprietate; înscrierea
valorii pe documentele fără preţ; stabilirea şi înscrierea semnului de autor pe documentele
destinate împrumutului la domiciliu; întocmirea fişelor de carte; aplicarea numerelor inventar
pe docu mente, fişe topografice, fişele cărţilor; înregistrarea acestora într-un Registru Inventar
în format electronic (Microsoft Office Excel); etc; 

În anul 2015 s-au scos 50 documente din inventarul bibliotecii, documentele fiind
deteriorate fizic şi moral în proporție de 80%.
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2)   RELAŢII CU PUBLICUL

Datele de ordin statistic de la sfârşitul anului oglindeşte dimensiunea implicării bibliotecii în
viaţa colectivităţii, în rezolvarea problemelor de informare şi documentare cu care se confruntă
bezdedenii şi nu numai. Indicele de lectură este de 29,21 volume difuzate/cititor în 2015, iar indicele
de atragere la lectură a populaţiei calculat pentru anul 2015 este de 0,52 %. 

Datorită lucrărilor de reabilitare a Câminului Cultural Nr. 1 (Casa de Cultură) și implicit a
Bibliotecii comunale „Vasile Voiculescu” din Bezdead, a scăzut numărul utilizatorilor biblioteci la doar
24 de utilizatori, aceștia fiind de la Filiala Măgura. S-au difuzat 701 documente, din care 34 publicații
pentru copii.

În anul 2015 au fost inregistrati în caietul de evidenţă a utilizatorilor la Filiala Măgura un număr
de 646 cititori (frecvenţa totală a cititorilor), din care un număr de 250 utilizatori au folosit
calculatoarele pentru Internet  şi un număr de 36 persoane au utilizat soft-urile Biblionet (Intuitext),
imprimantă, scanner şi videoproiector.   

În relaţia cu cititorii am în vedere satisfacerea optimă a intereselor de lectură, folosind în acest
fel metodele tradiţionale de apropiere a publicului de bibliotecă şi unele mijloace de publicitate, cum
ar fi: afişul şi semnul de carte, dar şi comunicatul de presă şi fişa eveniment.

Desigur, sunt posibilităţi mai mari ca numărul cititorilor să crească, de aceea mi-am propus
să ţin o legătură mai strânsă cu cadrele didactice pentru a face cunoscut atât fondul de carte ce îl
deţine biblioteca cât şi regulamentul şi programul de utilizare a calculatoarelor cu Internet gratuit
pentru public, să iniţiez lunar activităţi de popularizare a cărţii şi a bibliotecii.

Activitatea de animaţie a fost tratată cu aceeaşi importanţă ca şi în anii precedenţi. În perioada
care a trecut de la începutul anului am participat la acţiuni culturale organizate de instituțiile din
localitate și de bibliotecile din județ, din care menţionez :  
Ianuarie: Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu”și Grădinița nr. 1 Bezdead – ZIUA
CULTURII NAȚIONALE – Medalion: Mihai Eminescu – Eminescu, legenda sufletului românesc;
– ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE – Eveniment istoric: 24 Ianuarie – Hai, să dăm mână cu
mână!;
Februarie: Analiza activităţii desfăşurate de bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale în anul
2015, prezentarea Programului de activitate pe anul 2016 şi a Strategiei acestor instituţii de cultură
la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa;
– CAMPANII DE INFORMARE: *Întâlnirea membrilor CAR Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa, Punct
de lucru Bezdead - Ajutorul reciproc între pensionari; * Caravana de informare GAL - Sesiune de
informare și animare a teritoriului; *Întâlnire cu specialiștii A.P.I.A. Pucioasa.
–  Marin Sorescu (1936 – 1996) - *80 de ani de la nașterea marelui scriitor și *20 de ani de la trecerea
sa în eternitate
Martie: Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu” Bezdead – Ziua Mărţişorului; Ziua
Internaţională a Femeii; Ziua Internațională a Francofoniei.
Acestea au la bază, în principal, Calendarul evenimentelor social-culturale ale anului, primit de la
Biblioteca Judeţeană.\
3)    CERCETARE, INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ

La cererea utilizatorilor, sau potrivit domeniilor de interes ale diverselor categorii socio
profesionale, s-au dat referinţe şi s-au întocmit liste bibliografice. S-au dat informaţii verbale,
generale sau parţiale (11172), utilizatorilor asupra structurii şi componenţei fondului de
documente de care dispune biblioteca, despre noile achiziţii editoriale, organizând expoziţii
tematice (17), liste de recomandare, liste cu lucrările scriitorilor dâmboviţeni.

Au fost organizate activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, prin promovarea
colecţiilor, a serviciilor bibliotecii, precum şi prin organizarea unor acţiuni specifice de
animaţie culturală şi comunicare a fondului de publicaţii (28 activităţi culturale cu participarea
a 2128 de persoane).

În vederea informării comunitare, au fost stabilite liniile directoare ale planului de activitate-
pentru anul 2015. 
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S-a lucrat la organizarea spaţiului expoziţional şi pregătirea echipamentelorde prelucrare a datelor,
cu ieşire la Internet.S-a administrat pagina de facebook a bibliotecii:

http://www.facebook.com/biblioteca.bezdead şi s-a urmărit administrarea Site-ul Primăriei
Bezdead, site ce se găseşte la adresa: www.bezdead.ro . S-a implementat proiectul „Reţea de
centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa” - proiect finanţat prin
granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea finanţării - 75.000.
A fost acordată asistenţă utilizatorilor în satis facerea cererilor de informaţii şi a întrebărilor
de referinţă folosind resurse tradiţionale şi electronice respectiv în căutarea documentelor
solicitate şi în localizarea lor pe raft.
Concluzii:

Anul 2015 a fost un an favorabil achiziţiilor de documente atât de la Biblioteca Județeană cât
şide la Biblioteca Națională a Romîniei – Rezerva Naţională de Publicaţii. Baza informaţională a
Bibliotecii a crescut cu 668 titluri. S-a avut în vedere implementarea Programului BIBLIONET la
biblioteca „Vasile Voiculescu” Bezdead – Filiala Măgura și s-au achiziționat materiale informative
dela Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște pentru Punctul de informare europeană din incinta
bibliotecii și primăriei.

În anul 2015 s-au continuat lucrările la Căminul Cultural nr. 1 (Casa de Cultură) și implicit la
Biblioteca comunală „Vasile voiculescu” Bezdead, drept pentru care am primit dispoziție de a
introduce datele și a facilita eliberarea adeverințelor tip APIA din Registrul Agricol al localității, în
baza de date pe calculator, la compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei comunei
Bezdead.

Voi ţine cont de propunerile domnilor consilieri, a conducerii Primăriei, de îndrumările primite
de la instituţiile de specialitate judeţene pentru a asigura o bună organizare şi desfăşurare a
demersului bibliotecar, îndrumând lectura celor care  intră în universul cărţii, formându-i şi
menţinându-i ca beneficiari permanenţi ai valorosului potenţial pe care îl deţine biblioteca.

Doresc să fiu bine percepută de factorii de decizie locali şi să fiu şi de aici înainte sprijinită
substanţial şi permanent în activitatea  ce o desfăşor.

CAMINUL CULTURAL BEZDEAD

Activitatea căminelor culturale s-a restrâns datorită degradării lor în timp. Mai
funcționează doar Căminul Cultural „Valea Macului” din Bezdead în care se mai fac
nunți, botezuri sau praznice pentru înmormântări. 

În anul 2015, au fost:
- 12 solicitări pentru închirierea Căminului Cultural „Valea Macului”, obținându-se suma de
700 lei.
-  11 solicitări de închiriere a 40 de mese și 80 de bănci, obținându-se suma de 400 lei.

Stabilirea taxelor de închiriere a căminului cultural
și a meselor și băncilor  s-a făcut conform HCL nr.
70 din 30.09.2014 

14



PROIECTE

1.,,REABILITARE/MODERNIZARE DRUMURI (ULITI) LOCALE, ULITA BADOIEȘTI, ÎN COMUNA
BEZDEAD, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”    -FINALIZAT

2.„LUCRĂRI DE REPARAȚIE DE URGENȚĂ PE DC4 MĂGURA – NISTOREȘTI, PCT „BURICA”
PE O LUNGIME DE 60 ML ȘI O LAȚIME DE 4 ML  SUPUSĂ ALUNECĂRII DE TEREN ÎN COMUNA
BEZDEAD, SAT MĂGURA” –FINALIZAT

3.„CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE ÎN COMUNA BEZDEAD, SAT MĂGURA, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA”  - ÎN LUCRU
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4.”LUCRĂRI DE AMENAJARE PRIN BALASTARE A ULIȚELOR LOCALE DIN COMUNA BEZDEAD”
- FINALIZAT

5.„ REABILITARE / MODERNIZARE DRUMURI ( ULIȚE) LOCALE, ULIȚA CĂLIMAN, ULIȚA
FURCOI-NACHE, DIN COMUNA BEZDEAD, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA „  - ÎN LUCRU
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Plantăm fapte bune în România

Acţiunea „Plantăm fapte bune în România” a fost organizată de Asociaţia Ecoassist
în parteneriat cu Ministerul Mediului, pe terenul neproductiv, degradat sau cu risc de
alunecare, pus la dispoziţie de Primăria Comunei Bezdead, pentru care Romsilva a pus la
dispoziţie 10 000 de puieţii de salcâm. SC Dedeman SRL a sponzorizat Consiliul Local
Bezdead cu sape și cazmale, unelte de un real folos voluntarilor la plantarea acestor puieți
de salcâm.

Primăria Comunei Bezdead în colaborare cu Biblioteca comunală „Vasile Voiculescu!”
Bezdead – punct de informare europeană și Școala Gimnazială „Grigore
Rădulescu”Bezdead, a organizat evenimentul ,, Plantăm și personalizăm puieții plantați de
elevi” susținut  în  cadrul proiectului ,, Plantăm fapte bune în România’’. Elevii și cadrele
didactice au plantat parcela distribuită de organizatori, după care s-au mobilizat pentru
activitatea de personalizare, de fiecare elev participant, a copăceilor plantați. Bucuria de pe
chipul lor a fost transpusă în mesajele scrise de aceștia pe coli cartonate, coli ce au fost lipite
pe țărușii de plantare și lăsate acolo pentru ca cei care trec prin plantație să ia aminte de
gândurile bune ale copiilor. Menționam că rechizitele au fost donate de România Educab
prin domnul Mihai Lupu.
Scopul acțiunii: 
• ecologic pentru o viață mai bună, cu un aer mai curat;
• prevenirea alunecarilor de teren, coroborata cu imbunatatirea esteticii peisajului
localitatii Bezdead dar si responsabilizarea comunitatii locale.
Mulțumim, doamnei Primar Anghelescu Teodora precum și partenerilor și voluntarilor pentru
sprijinul acordat în desfășurarea acestei activități de amploare.
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Inaugurare Gradinița nr. 2 Bezdead
În comuna Bezdead a fost inaugurat astăzi, 04 mai 2016, un obiectiv important

pentru întreaga comunitate. Este vorba despre Grădinița Nr.2 din localitate,
consolidată, extinsă și reabilitată cu peste 600.0000 de lei, fonduri accesate prin OUG
28, Programul Național de Dezvoltare Locală. Grădinița are acum două săli de clasă,
cancelarie și grupuri sanitare la standarde europene, condiții în care este normal să
învețe, de altfel, elevii, lucru subliniat de primarul localității, Teodora Anghelescu.

La inaugurarea de astăzi au participat, alături de copii, părinți, profesori,
inspectori școlari, președintele Consiliului Județean, Adrian Țuțuianu și inspectorul
școlar   general Sorin Ion.

Mai multe informații se găsesc la adresele:
http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/fost-inaugurata-gradinita-nr-2-din-bezdead-
un-obiectiv-realizat-dupa-standarde-europene-pentru-comunitate/
http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--inaugurare-de-gradinita-la-
bezdead,37187.html
http://www.politica-broastei.ro/a-fost-inaugurata-gradinita-nr-2-din-bezdead-foto/
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Ziua Națională a României

În urmă cu 97 de ani, prin hotărârea Marii Adunări Naționale întrunită la Alba Iulia se înfăptuia statul
național unitar român. 1 Decembrie 1918 a fost momentul hotărâtor în istoria neamului nostru în care țara
noastră și-a reîntregit granițele și s-a îndeplinit dorința românilor de a trăi liberi și uniți.
Cu prilejul desfășurării activităților de „1 Decembrie”, Primăria Bezdead sărbătorește Ziua Națională prin
arborarea stegurilor naționale! În fiecare an, aici, au loc manifestări culturale prilejuite de aniversarea acestei
zile. Prin importanța acestei zile, trebuie să ne amintim și să încercăm să devenim mai buni, mai calmi, mai
iubitori... suntem ROMÂNI!
"O rugăciune, către ceruri zboară,
O rugăciune, către Dumnezeu,
Mă rog acuma pentru a mea ţară,
Şi pentru tine, sfânt poporul meu."
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Școala Altfel

Joi, 21.04.2016, orele 10:00 la Școala Gimnazială „Grigore Rădulescu” Bezdead
s-a desfășurat, atât în clasă, activitatea „Să vopsim ouă pentru Sfintele Paști”, cât și în curtea
școlii, activitatea sportivă de volei între clasele a VIII-a din Bezdead și Buciumeni, în cadrul
săptămânii Școala Altfel.
Antrenarea elevilor în desfășurarea activităților cultural-artistice și sportive, îmbunătățirea
competențelor sociale, a nivelului cooperării, a comunicării verbale și nonverbale, a
creativității prin activități nonformale, dezvoltarea atenției distributive și a gândirii precum și
dezvoltarea spiritului competitiv și a abilitǎților de interrelaționare au fost obiectivele
activităților organizate în „Școala Altfel” la Bezdead. Copiii de la Grupa pregătitoare a Școlii
Gimnaziale „Grigore Rădulescu” Bezdead au vopsit ouă alături de doamna învățătoare
Anghelescu Gabriela și doamna bibliotecar de la Biblioteca comunală „Vasile Voiculescu”
Bezdead, iar elevii claselor a VIII-a de la școlile din Bezdead și Buciumeni au jucat volei sub
îndrumarea domnului profesor Mănoiu Adrian.
Felicitări, copii!
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Ziua Eroilor - Înălțarea Domnului
La sărbătoarea Înălțării Domnului şi Ziua Eroilor din ziua de joi, 9 iunie 2016, după Sfânta

Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc atât la Monumentul Eroilor
din Bezdead, cât și la Monumentul Eroilor din Măgura.
Activitatea cultural-artistică a început cu o slujbă de pomenire a eroilor realizată de cei patru preoți
parohi de la cele patru biserici din localitate și depunerea de coroane de  reprezentanții Primăriei
Comunei Bezdead și Consiliului Local Bezdead, doamna Primar Teodora Anghelescu și domnul
Viceprimar Cojanu Ion.
Elevii Școlii Generale „Grigore Rădulescu” structură „Vasile Voiculescu” Bezdead au depus flori și
au adus prinosul recunoştinţei lor veşnice ostaşilor români care s-au jertfit pentru ţară.
Alături de participanții a fost prezent și veteranul de război Colțoiaș Neculae în vârstă de 94 de ani,
locuitor al satului Măgura, comuna Bezdead, județul Dâmbovița.
„Hristos s-a înălţat! Adevărat s-a înălţat!”
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22
Ziua localității Bezdead și „Nunta de Aur”

În data de 20 iulie 2016, începând cu ora 10:30, Primăria Comunei Bezdead și Consiliul
Local Bezdead au organizat evenimentul Ziua Comunei Bezdead. 
Ca în fiecare an, la 20 iulie este dublă sărbătoare: Sf. Ilie și Ziua Bezdeadului. Evenimentul
de anul acesta a fost deschis cu cea de-a IV-a ediție a „Nunții de Aur”, unde 26 cupluri au
fost sărbătorite într-un cadru festiv, socializînd și împărtășind din experiența lor de peste 50
de ani de căsnicie.
Noutatea din acest an a fost oferirea titlului de cetățean de onoare al localității profesorului
Victor Davidoiu, autor a mai multor cărți, printre care și Monografia Comunei Bezdead.
Ziua localității  a fost prilej de a petrece pe terenul de sport din localitate, unde bezdedenii
au avut posibilitatea de a a-și distra copiii la locurile de joacă special amenajate, să se
cinstească cu o bere rece la terasă ori să se relaxeze la spectacolul oferit de artiști din
localitate, dar și de artiști consacrați, care au venit cu Caravana lui Axinte. Aproape de miezul
nopții, artificiile au luminat, ca la fiecare ediție, cerul Bezdeadului.

Mai multe despre eveniment se găsește în articolul Gazetei Dâmbovița: 
http://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/si-fost-sarbatoare-pentru-localitatea-bezdead-foto-
si-video/



23Ziua bibliotecii „Vasile Voiculescu” Bezdead
“Schimb de experiență și consfătuire metodică”

În data de 14.04. 2016, am participat la o întâlnire cu bibliotecarii care au puncte de informare
„Europe Direct” în bibliotecile publice din Județul Dâmbovița. Aceștia au prezentat din activitatea
punctelor de informare europeană într-o consfătuire metodică coordonată de Vlăduţ Andreescu,
metodist în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi de managerul instituţiei
prof. univ. dr. Agnes Terezia Erich unde a fost dezbătută tema „Locul bibliotecii publice în viața
social-culturală a comunității”. În cadrul acestei dezbateri, domnul președinte al Consiliului Județean
Dâmbovița a prezentat o Informare privind stadiul funcționării bibliotecilor pubice de pe raza județului
Dâmbovița. În urma discuțiilor, domnul conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu a propus ca în biblioteci să se
desfășoare un proiect în parteneriat cu  AgroStar Dâmbovița. Rolul acestuia este de  a contribui la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe plan economic, social şi cultural în mediu rural şi de a recunoaşte
profesia de agricultor, în contextul integrării europene într-o piaţă comună competitivă. O altă
propunere a fost aceea de asociere cu localități din Republica Moldova pentru dotarea bibliotecilor
cu carte, prin proiecte cu fonduri de la Uniunea Europeană.

Domnul metodist Vlăduț Andreescu ne-a prezentat proiectele la care biblioteca publică poate
aplica în urma consultării membrilor comunității, dar și buna organizare a spațiului bibliotecilor,
prezentându-ne ca exemplu o bibliotecă din Polonia. Totodată, ne-a fost prezentată donația făcută
de Directia de Sanatate Publica Dambovita care pune gratuit la dispozitia bibliotecilor publice din
Dambovita un ”Ghid de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și
școli”. De acest document vor beneficia toți bibliotecarii prezenți la aceast schimb de experiență.

Biblioteca comunală „Vasile Voiculescu” Bezdead a deschis seria de prezentări cu lucrarea
„Biblioteca publică și instituțiile partenere”, lucrare realizată de subsemnata Mortoiu Maria-Izabela.
Am primit cu bucurie prezentările celor mai noi colege de la bibliotecile comunale Butimanu, Niculești,
Tătărani și Vlădeni, urându-le bun venit în colectivul nostru de bibliotecari. Astfel, Biblioteca comunală
Niculești a prezentat „Mlădița primăvara – de la solitar la solidaritate” unde descrie activitățile
Asociației Mlădița din Italia, asociație care oferă servicii sociale pentru copii aflați în dificultate, cu
probleme sociale deosebite. În acest scop s-au organizat activităţi de educare şi dezvoltare a
abilitătilor prin joc pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare, relaţionare, socializare,
autocunoaştere, lucru în echipă și încredere în sine. Georgeta Nistor, bibliotecar la Biblioteca
comunală Vlădeni, a prezentat „Top cele mai bune 10 cărți românești pentru tinerii din zilele noastre”,
unde lucrările evidențiate putând fi modele pentru Atelierele de lectură din cadrul bibliotecilor
publice.



Fotbal - Voința Bezdead

MAI EXISTA SI FAIR PLAY! Meciul de la Bezdead, dintre echipa locală Voinţa şi liderul seriei
NORD - Liga a 5-a se anunţa unul extrem de dificil, mai ales prin prisma ambiţiilor celor două echipe,
fiecare cu obiective diferite: gazdele - pentru un loc ferit de griji, oaspeţii - în ideea păstrării diferenţei
minime faţă de principalele urmăritoare * Spre satifacţia iubitorilor fotbalului, a rezultat un meci de
toată frumuseţea, aplaudat la scenă deschisă, apreciat de toţi cei prezenţi * „Eroul” partidei - nimeni
altul decât fostul căpitan al Oţelului Galaţi în Liga Campionilor şi actualul antrenor al Flacărei Moreni,
dar şi jucător activ la Unirea Colibaşi - a primit aprecierile unanime pentru travaliul depus în teren,
încununat cu nu mai puţin de 5 goluri! * Şi pentru că orice „spectacol are un... Happy End, nu putem
să nu reproducem cuvintele prof. Vald Romulus, omul prin care fotbalul din Bezdead... „trăieşte” şi
care dă dovadă încă o dată, că în „fotbalul mic” mai există şi fair play:

“ Da, asa a fost!... Un meci frumos, deschis si apreciat de către cei prezenţi. La aceste aprecieri
trebuie adăugat şi arbitrajul ireproşabil al celor trei arbitri - Matei Bogdan, Constantinescu Andrei şi
Creţu George - arbitraj care a contribuit din plin la frumosul spectacol de la Bezdead. Dacă "Pară" a
fost de departe cel mai bun de pe teren, nu trebuie uitaţi nici ceilalţi “actori” din acest spectacol:
jucătorii echipei Unirea Colibaşi - cu mult peste valoarea Ligii a V-a şi ambiţioşii tineri din Bezdead
care la sfârşitul meciului, chiar dacă scorul a fost 7-2 pentru oaspeţi, au ieşit din teren cu fruntea
sus! Bravo jucători, bravo arbitrii, mulţumim dragi spectatori, iar tu - Gabi Paraschiv esti MARE,
omule!”

Orice comentarii par a fi de prisos! Felicitări… actorilor, regizorilor de… platou, scenariştilor
şi spectatorilor! Felicitări, Voinţa Bezdead!
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Ajutorul reciproc între pensionari

C.A.R. Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa, Punct de lucru Bezdead în parteneriat cu
Primăria comunei Bezdead a organizat în ziua de 10 februarie 2016, orele 9:30, la Școala
Gimnazială „Grigore Rădulescu” Bezdead adunarea anuală pe localitate cu membrii
pensionari. 

Doamna Avanu Laura – casier Punct de lucru Bezdead, deschide lucrările ședinței de
bilanț mulțumind pentru prezență atât invitaților: Anghelescu Teodora – primar Comuna
Bezdead, Dragomir Diaconescu – președinte CAR Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa,
Mircea Simion – vicepreședinte CAR Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa, doamna Nichita
Mihaela – contabil șef cât și membrilor CARP din localitate.
Cu această ocazie, C.A.R. Pensionari „SPERANȚA” Pucioasa, a prezentat:
� informarea privind principalele realizări ale C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa în anul 2015
precum și principalele activități: ÎMPRUMUTURI, AJUTOARE NERAMBURSABILE,
EXCURSII, etc., acordate în anul 2015 în localitatea Bezdead
� metodologia privind acordarea împrumuturilor – ajutoarelor nerambursabile, excursii
ș.a. în anul 2016
� proiect – strategie și obiective generale ale asociației C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa
pe anul 2016

Înaintea alegerii a 10 delegați cu drept de vot pentru adunarea anuală din data de
21aprilie 2016, domnul profesor pensionar Paul Nenciu ne-a încântat cu poezia Avertisment,
poezie ce se află într-unul din cele două volume, deja editate, scrisă cu multă dăruire și
afectivitate față de persoanele vârstnice. În urma acestui moment poetic, domnul președinte
Dragomir Diaconescu a solicitat un material pentru consfătuirea din data de 9 martie 2016,
orele 9:00 cu tema „Vârsta a treia – o prioritate pe agenda publică”, prezentat de un membru
al Punctului de lucru Bezdead.
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26Caravana de informare GAL

Vineri, 12.02.2016, orele 14:00 a avut loc la sediul Primăriei comunei Bezdead, evenimentul
Sesiune de informare și animare a teritoriului. Doamna primar Teodora Anghelescu deschide
evenimentul mulțumind invitaților și participanților pentru prezență, după care dă cuvântul domnului
director executiv Iordănescu Laurențiu pentru a prezenta Grupul de Acțiune locală – de la inițiativă
la funcționare, material realizat în cadrul proiectului: Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a
parteneriatului „Grupul de Acțiune Locală Bucegi – Leaota”.

S-a realizat consultări ale partenerilor cu privire la analizele diagnostic și SWOT și liniile di-
rectoare de scriere a strategiei locale de dezvoltare, atât prin întrebări directe cât și prin chestionare.

Mai multe informații și imagini se află în articolul realizat de redactorul Lavinia Oprescu în
publicația on-line Gazeta Dâmboviței: http://www.gazetadambovitei.ro/actual/gal-ul-bucegi-leaota-
activitate-de-informare-si-consultare-a-locuitorilor-din-bezdead-cu-privire-la-strategia-de-dezvoltare-
locala. 

Mulţumim celor prezenţi pentru interesul acordat privind sesiunea de animare şi informare a
teritoriului asupra accesării de fonduri europene de către posibilii partenerii privaţi din comuna noatră.
Aşteptăm să auzim noile proiecte care vor pune în valoare Comuna Bezdead.



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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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
ADRIANA PUICA                    0722 904 100           

REGISTRUL AGRICOL 
ING. BOGDAN BADOIU 0722 457 946

URBANISM
PETRUŢA VÎRJOGHE 0731 732 804

ACHIZITII PUBLICE
POPESCU  LAURA                 0737 073 679

PROTECŢIA MEDIULUI
ING. BOGDAN  BADOIU        0722 457 946

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
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COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL
BEZDEAD

1.COJANU ION-PNL
2.DOBRE IOANA-MARIANA-PNL
3.IORDANESCU MIHAI-PNL
4.MORTOIU MARIA-IZABELA-PNL
5.NEAGOIE PETRE-PNL
6.NEDELCU VICTOR-PSD
7.NEGREA ADRIAN-PNL
8.PINTOIU VIOREL-PNL
9.POROJAN ROXANA-ELENA-PNL
10.SORESCU FLORIAN-PSD
11.TATU MARIANA-VALENTINA-PSD
12.TATU ROBERT-MARIUS-PNL
13.VLAD ROMULUS-PNL




