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- Ajutorul reciproc între pensionari
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RAPORTUL PRIMARULUI

RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Bezdead

pentru anul 2016

În conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locală, republicată, va prezint Raportul cu privire la starea economică,
socială şi de mediu a comunei Bezdead, raport, care se refera la capacitatea administratiei
publice locale de a gestiona si rezolva in nume propriu si cu responsabilitate treburile publice
si patrimoniul localitatii in interesul comunitatii locale, pe principiile autonomiei locale.

Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2016 ale comparti-
mentelor functionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidentiind cu precadere
obiectivele de activitate specifica, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea
la indeplinire a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor emise de primar.

In anul 2016, au fost emise de catre primarul comunei Bezdead un numar de 506
dispozitii vizand asistenta sociala, acordare ajutor social, alocatii de sprijin, virari de credite
bugetare, si altele.

Deasemeni, In anul 2016 au avut loc peste 12 de sedinte ale Consiliului local Bezdead.
In cadrul acestor sedinte au fost adoptate un numar de 109 hotarari, 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 2016, s-au înregistrat în registrul de corespondenţă generală un număr de 2016
documente, din care cu preponderenta 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 solutionarea al petitiilor si raspunsul dat in termen legal precum
si expedierea in timp util a corespondentei. Deasemeni, primarul, viceprimarul si ceilalti
functionari ai primariei ai 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 intocmite ordinea de zi si dispozitiile de convo-
care pentru sedintele Consiliului local si a consemnat in procesele verbale de sedinta, modul
in care a fost exercitat votul de fiecare consilier. Procesele verbale au fost semnate de
presedintele de sedinta si de catre secretarul comunei, documentele dezbatute in sedinte
au fost depuse in dosare speciale numerotate, semnate si sigilate. Hotararile adoptate de
Consiliul local, precum si dispozitiile emise de primarul comunei, au fost inregistrate in registre
speciale si inaintate Institutiei Prefectului Judetului Dambovita pentru exercitarea controlului
de legalitate, precum si institutiilor, birourilor, compartimentelor si persoanelor abilitate cu
ducerea la indeplinire.
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COMPARTIMENTUL RELATII CU PUBLICUL

In cadrul compartimentului Relatii cu publicul, s-au desfasurat urmatoarele
activitati in cursul anului 2016:
•  Au fost inregistrate un numar de 153 de audiente, 502  dispozitii, 109 Hotarari;
•  S-a operat  in Registrul Electoral un numar de 63 decese pentru persoanele decedate ;
•  S-a intocmit lunar pontajul salariatilor,;
•  S-a operat graficul de concedii conform cererilor salariatilor;
•  S-a completat condica de prezenta ;
•  S-a inregistrat in registrul de intrare – iesire un numar de 11803 de solicitari;
•  S-a pus la dispozitia cetatenilor formulare tip, cereri, pliante in vederea obtinerii  a actelor
si documentelor ce se elibereaza de primarie.
•  S-a inceput accesarea  programului informatic Registrul Agricol Electronic.

SECRETAR  UAT 

Atribuţiile specifice postului de secretar prevăzute şi în fişa postului au vizat în anul
2016 activităţi din urmatoarele domenii: starea civilă, administrativ si secretariat, juridic, asis-
tenta socială, agricol, urbanism, taxe si impozite, protectia civila, protectia mediului

In cadrul compartimentului stare civila în anul 2016 au fost înregistrate si s-au solu-
tionat 9 dosare de transcriere certificate de naştere eliberate de autoritati străine si s-au
eliberat un număr de 45 certificate de naştere. S-a înregistrat un număr de 21 casatorii si s-
au eliberat un număr de 35 certificate de casatorie. A fost inregistrat si solutionat un dosar
de transcriere certificate casatorie eliberate de autoritati straine. S-a înregistrat un număr de
63 decese si s-au eliberat un număr de 69 certificate de deces. S-au efectuat un număr de
256 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 tara. Au fost
întocmite un număr de 65 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 in cursul anului 2016 cu
domiciliul in comuna Bezdead si înregistrate la Primaria comunei Bezdead, respectiv 63.

Activitatea primarului comunei s-a concretizat prin emiterea unui număr de 506
dispoziţii, avizate pentru legalitate de către secretarul comunei. S-a asigurat comunicarea
acestora către Institutia Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate si către com-
partimentele si persoanele desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora
precum si către persoanele fizice sau juridice nominalizate in fiecare dispoziţie.

Activitatea consiliului local se regăseste prin adoptarea unui număr de 109 hotărâri
contrasemnate de către secretarul comunei, înregistrate in registrul de evidenta a hotararilor,
comunicate către Institutia Prefectului in vederea exercitării controlului de legalitate si aduse
la cunoştinţa publica. S-a asigurat pregatirea lucrărilor pentru şedinţele C. L. Bezdead,
elaborarea proiectelor de hotarari, asistenta pentru cele 3 comisii de specialitate ale C. L.
pentru elaborarea raportului de avizare ale proiectelor de hotarari.

Legat de activitatea de secretariat ca secretar al comunei am întocmit răspunsuri, in
termenul legal, la adresele venite de la diverse institutii si de la diverşi cetateni si care au
fost reparizate de doamna primar.
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Referitor la procesele înregistrate pe rolul instantelor de judecata in anul 2016

- 6 dosare - am conlucrat cu avocatul care reprezintă institutia pentru furnizarea datelor
necesare.

S-au inregistrat un  numar de 7 contracte arenda in cursul anului 2016.
S-au eliberat un număr de 12 atestate de producător si un numar de 5 carnete

de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2016.
S-au acordat un număr de 50 audiente conform programului stabilit de primarul

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

in care am fost solicitata si am participat la toate activitatile curente ce se desfasoara
in cadrul institutiei.

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

•  Numar pozitii rol nominal unic  4231. 
•  In  perioada susmentionata am desfasurat urmatoarele activitati: 
•  Eliberarea unui nr.de 357 certificate fiscale solicitate de contribuabili. 
•  Inscrierea unui nr. de 165  mijloace de transport, la solicitarea contribuabililor. 
•  Radierea unui nr.de 107 mijloace de transport, la solicitarea contribuabililor; 
•  Emiterea unui nr. de 4876 chitante pentru incasarea impozitelor si taxelor locale –
suma incasata 710.697 lei- s-au acordat bonificatii in suma de 32.030 lei. 
•  Operarea unui numar de 165 ordine de plata in suma de 239.938 lei.
•  Operarea in programul informatic  a   modificarilor de materie impozabila  (cladiri
si terenuri) la  pozitiile de rol nominal unic. 
•  Redactarea si transmiterea un numar de  82  raspunsuri solicitate de diverse insti-
tutii. 
•  Eliberarea unui numar de 67 certificate de venit solicitate de contribuabili. 
•  Intocmirea si tiparirea  foilor de varsamant pentru depunerea incasarilor  in suma
de 710.697 lei. 
•  Emiterea  unui  numar de 506  titluri executorii si somatii pentru amenzile primite
si date in debit  precum si pentru impozitele restante. 
•  Intocmirea de borderouri de debite pentru 360 amenzi primite. 
•  Intocmirea de borderouri de scadere pentru 270 amenzi achitate in termenul legal
de 48 h de la data emiterii procesului verbal. 
•  Intocmirea si transmiterea catre instanta de judecata a unui numar de 70 dosare
pentru transformarea in munca a amenzilor pentru contravenientii care nu realizeaza
venituri si nu detin bunuri care pot fi supuse executarii. 
•  Intocmirea si transmiterea unui numar de 430 confirmari de debite.
•  Stabilirea starii de insolvabilitate pentru 5 contribuabili. 
•  Intocmirea extraselor de rol  pentru satele Bezdead, Brosteni, Magura, Tunari,
Valea Morii, precum si operarea in acestea a debitelor si a chitantelor eliberate. 
•  Intocmirea si transmiterea catre diverse entitati  a unui numar  de 44 de popriri
pentru suma de 53740  din care s-a incasat suma de 15.753 lei. 
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COMPARTIMENT CONTABILITATE

In anul 2016   s-a aprobat bugetul local prin HCL   iar in cursul anului au avut loc 14
rectificari bugetare prin care s-a majorat bugetul local fie din venituri proprii fie din venituri ce
finanteaza anumite cheltuieli( invatamant-salarii, asistenta sociala, transferuri de la bugetul
de stat pentru investitii) 

Veniturile bugetului local pe anul 2016 au fost stabilite in suma de 3 903 000  lei, rec-
tificate la suma de 5 031 430 lei si s-a incasat suma de 5 011 823 lei, in proportie de 99.62
% , procentul calculat in raport cu prevederile bugetare La finele anului s-a inscris in lista de
ramasita a bugetului local suma de 229 195  lei provenind in principal din impozitul pe teren
si cladiri, impozit pe mijloacele de transport si amenzi. 

Prin horatarea a consiliului local s-a aprobat  a se utiliza din excedentul anului prece-
dent pentru lucrari de investitii suma de 603 mii lei, excedentul la finele anului curent fiind in
suma de 290 mii  lei. 

Cheltuielile bugetului local au fost stabilite in suma de 4 506 000 lei, rectificate la suma
de  5 634 430 lei din care s-a utilizat suma de 5 325 277  lei pentru: 
•  cheltuieli de personal – 2 511 860 lei 
•  cheltuieli materiale de intretinere si functionare – 882 126lei 
•  asistenta sociala – 576 955 lei 
•  asociatii si fundatii-50 000 lei 
•  burse scolare – 10 000 lei 
•  cheltuieli de capital – 1 294 336  lei 

Pe capitole si subcapitole bugetare executia cheltuielilor s-a prezentat asffel: 
•  autoritati publice -1 261 988 lei 
•  alegeri locale- 4 557 lei
•  protectie civila – 13 212 lei 
•  invatamant- 1 803 586 lei 
•  biblioteci comunale – 25 420 lei 
•  camine culturale -396 641 lei 
•  servicii recreative si sportive – 11 028 lei 
•  servicii religioase – 25 125 lei 
•  asistenta sociala- 744 077 lei 
•  iluminat public – 124 975 lei 
•  apa, canal-80 480 lei
•  agricultura-22 590lei 
•  transporturi – 743 883 lei 

Investitiile finantate din bugetul local in anul 2016 au fost urmatoarele: 
•  procurare autoturism prin leasing – 6 220 lei
•  introducere gaze primarie- 48 421 lei
•  reabilitare, consolidare si extindere  Gradinita nr. 2 – 99 116  lei 
•  proiectare modernizare gradinita -7 176 lei
•  proiectare extindere, modernizare, dotare scoala GRIGORE RADULESCU-  120 000 lei
•  construire sala evenimente in sat MAGURA -348 323 lei
•  SF infiintare canalizare si extindere retea apa-80 480 lei
•  reabilitare/modernizare drumuri/ulite de interes local -351 148 lei, din care:
Ulita Badoiesti -134148 lei si Ulita Furcoi-Nache 217 000 lei
•  refacere D C. 4 Magura-Nistoresti- 233 452 lei



COMPARTIMENTUL DE URBANISM 

În cadrul compartimentului de urbanism şi achiziţii publice, s-au desfăşurat în perioada
anului 2016 următoarele activităţi:
- s-a întocmit un număr de 91 certificate de urbanism şi 51 de autorizaţii de construire
din care 13 de autorizaţii de construire/desfiinţare pentru lucrări de construcţii de clădiri, 28
de autorizaţii de branşamente gaze naturale, 4 branșamente apă şi 21 branșamente energie
electrică.
- s-au efectuat regularizări de taxa pentru un număr de 25 de construcţii autorizate.
- s-a eliberat 13 autorizaţii de branşamente la reţelele publice de energie electrică.
- 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; 
- 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.
- 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.

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

În compartimentul  Achiziţii Publice, din cadru aparatului de specialitate al
primarului comunei Bezdead, conform fişei postului, în cursul anului 2016 s-au
desfăşurat următoarele activităţi ce ţin de atribuţiile legate de procedurile de achiziţiile
publice, respectiv întocmirea documentaţiilor incepand cu referatele de necesitate,
adrese către societatile cu care urma sa incheiem contracte, încheierea contractelor
privind achiziţiile respective, încheierea proceselor verbale de recepţie la terminarea
lucrărilor pentru toate investiţiile ce au fost derulate pe parcursul anului 2016.

Contractele incheiate: Primaria Comunei Bezdead a incheiat urmatoarele con-
tracte pe anul 2016 cu Societatea S.C. PRESTARI SERVICII PRIMAPREST S.R.L.: 
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Nr.
crt.

Denumire proiect Data incheierii
contractului

Data finalizarii
contractului

Valoarea
proiectului

1 „Manopera lucrarilor de
deszapezire” 23.11.2015 19.01.2016 540 lei

2 „Servicii multiplicare anchete
sociale” 19.01.2016 22.01.2016 50 lei

3 „Servicii multiplicare anchete
handicap adulti si minori” 03.02.2016 25.03.2016 40 lei

4 „Reparatie drum ulita “Dos” “ 17.02.2016 30.03.2016 1200 lei incl
TVA

5 „Amenajare parcare si alee
cimitir” 07.03.2016 30.03.2016 1440 lei incl

TVA

6 „Realizare rama cu capac
pentru Gr. 2” 10.03.2016 31.03.2016 192.02 lei incl

TVA

7
„Lucrarea de amenajare drum
izlaz, dosul Magurii, Ramata-

ulita Mihaiesti„
25.03.2016 30.03.2016 960 lei incl

TVA 

8 „Construire 4 cabine calatori„ 20.04.2016 17.05.2016 17.395,88 lei
incl TVA

9 „Realizare rame cu capac
pentru gurile de scurgere„ 03.06.2016 15.06.2016 6965,96 lei fara

TVA

10 „Anchete sociale„ 11.04.2016 25.04.2016 60 lei inclusiv
TVA

11 „Anchete sociale„ 27.04.2016 03.05.2016 100 lei inclusiv
TVA
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Nr.
crt.

Denumire proiect Data incheierii
contractului

Data finalizarii
contractului

Valoarea
proiectului

12 „Montare dispozitive PSI” 03.06.2016 15.06.2016 971,16 lei fara
TVA

13 „Amenajare dalare ulita
Manguta” 14.07.2016 18.07.2016 45 lei inclusiv

TVA

14 „Anchete sociale” 03.02.2016 25.03.2016 40 lei inclusiv
TVA

15 „Inlocuire brazi Monument
Magura” 09.06.2016 09.06.2016 324,27 lei

inclusiv TVA

16 „Amenajare ulite locale” 15.06.2016 27.07.2016 44435,58 lei
fara TVA

17 „Amenajare ulite Situatii de
urgenta” 16.06.2016 15.07.2016 6166,12 lei

inclusiv TVA

18 „Amenajare pod sediu
Primarie„ 22.07.2016 27.07.2016 1935,41 lei fara

TVA 

19 „Anchete sociale„ 18.07.2016 22.07.2016 110 lei inclusiv
TVA

20 „Reparatie parc joaca
Monument Eroi Bezdead„ 29.07.2016 25.08.2016 1763.01 lei

inclusiv TVA

21 „Balastare ulita V. Barzii„ 03.11.2016 09.12.2016 144.985,75 lei
inclusiv TVA

22 „Manopera deszapezire„ 28.10.2016



Nr.
crt.

Denumire proiect Data incheierii
contractului

Data finalizarii
contractului

Valoarea
proiectului

23 „Parohie Nr. 1” 21.10.2016 21.11.2016 18.471,95 lei
inclusiv TVA

24 „Laser Craciun” 25.11.2016 07.12.2016 8027,04 lei
inclusiv TVA

25 „Toaletare copaci” 05.12.2016 22.12.2016 5181,39 lei
inclusiv TVA

26 Balastare ulite Minciuna, Dos
si Voinari” 05.12.2016 12.680,87 lei

inclusiv TVA
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COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
LUCRARI 

Nr.
crt.

Denumire firma Denumire lucrare Data
inceperii
contractului

Data
finalizarii
contractului

Valoarea
lucrare

1
S.C. CASA

PROIECT INSTAL
CONSULT S.R.L.

„Proiectare si exe-
cutie bransament
gaze naturale sediu
Primarie”

15.06.2016 05.09.2016 48.421,39 lei
inclusiv TVA

2
Cosit iarba de pe
domeniul public 14.04.2016 31.10.2016



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
SERVICII

11

Nr.
crt.

Denumire firma Denumire serviciu Data
incepere
contract

Data
finalizare
contract

Valoare
contract

1

COMPANIA
NATIONALA
POSTA ROMANA
S.A.

Primirea,prelucrarea
si livrarea scrisorilor 19.02.201618.02.2017 6.3 lei /

scrisoare

2
SC ARGUMENTUL
CULTURAL SRL Publicitate 15.01.201614.01.2017 4800 lei

3
CABINET AVOCAT
MARIAN
GHEORGHE

Servicii juridice 15.01.2016 14.0.2017 12.000 lei

4
SC SIAAS 
SERVICE SRL

Extindere camere
video 29.01.201629.04.2016 19.046 lei

inclusiv TVA

5
SC ATHINA
MOBEX SRL Furnizare mobila Gr. 215.02.201615.04.2016 15.120 lei

inclusiv TVA

6
I.I. MIHALACHE
VICTOR

Prestari servicii 
culturale si artistice 27.05.201627.06.2016 1000 lei    

7 OCTOGON SRL Furnizare papetarie 03.02.201612.02.2016 2737 lei
inclusiv TVA 

8 SC CONTAS SRL Furnizare jaluzele 08.02.201608.04.2016 2644 lei
inclusiv TVA

9 SC INFOREA SRL
Furnizare produse
SVSU 16.02.201608.03.2016 8412 lei

inclusiv TVA

10 SC CELSIM SRL Furnizare panouri 17.02.201625.02.2016 1008 lei 
inclusiv TVA

11 SC LAVITEX SRL
Furnizare urne vot si
perdele cabine vot 18.02.201625.02.2016 5522 lei 

inclusiv TVA

12
SC DRUMALEX
SRL

Achizitionare semne
de circulatie: stop si
drum cu denivelari

25.08.201602.09.2016 310,51 lei
cu TVA

13
SC TOTAL GRUP
CONSULT SRL

Documentatie
obtinere autorizatie
PSI

12.11.2015 11.03.2016 4895 lei
fara TVA

14
SC FLAX 
COMPUTERS SRL

Furnizare laptop pen-
tru sectia de votare 22.02.201621.03.2016

1899 lei cu
TVA
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Nr.
crt.

Denumire firma Denumire serviciu Data
incepere
contract

Data
finalizare
contract

Valoare
contract

15 SC TELEKOM SRL
Furnizare servicii de
internet 18.03.201616.03.2018 15.9 euro /

luna

16 SC BIBLIOTHECA
SRL

Realizare 100 
exemplare carti Victor
Davidoiu

25.03.201623.04.2016 3696 lei 
inclusiv TVA

17 SC GLIDO SRL
Realizare clip 
foto-video gratuit

18 SC ROCKWARE
UTILITIES SRL

Realizare studiu 
geotehnic sala de
sport

13.05.2016 1400 lei
fara TVA

19 SC CELSIM SRL
Realizare panouri
identificare investitii 18.04.2016 11.05.2016 183,60 lei

inclusiv TVA

20
ANGHEL GHEO-
RGHE PFA

Realizare plan 
parcelar 14.04.2016 1500 lei

fara TVA   

21
SC LEONTE &
COMP IMPORT
EXPORT SRL

Realizare placheta
cetatean de onoare 20.04.201627.04.2016 169,44 lei

inclusiv TVA 

22 II COSTEA RADUT
Cherestea pentru
Nache Haralambie 21.03.201627.04.2016 516,84 lei

inclusiv TVA

23
SC YOLANS COM
SRL

Realizare mape
prezentare comuna
Bezdead

20.04.201626.04.2016 960 lei 
inclusiv TVA

24

SC ECONEU-
TRALIZARE
GRINDASI SRL Servicii de colectare

deseuri 22.04.2016

400 lei fara
TVA+2.95
lei/kg+150
lei cursa
fara TVA

25
SC CASA PROICT
SRL

Verificare centrala
lemne 19.05.2016 200 lei 

fara TVA

26 SC ATHINA
MOBEX SRL

Achizitie dulap interior 09.06.201614.06.2016 800 lei fara
TVA

27 AS VOINTA
BEZDEAD

Tricouri albe cu in-
scriptionare

27.05.2016
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Nr.
crt.

Denumire firma Denumire serviciu Data
incepere
contract

Data
finalizare
contract

Valoare
contract

28
SC LOCAL 
CONSULT SRL

Obtinere documen-
tatie PSI Gr. 2 09.06.2016 5000 lei

fara TVA 

29
DGASP
DAMBOVITA

Adresa procurare
Scaune rulante 

30 SC CELSIM SRL Panouri atentionare 15.06.201628.06.2016 1413,60 lei
cu TVA

31 SC CARAVANA LUI
AXINTE SRL

Spectacol Ziua 
Comunei 18.07.201620.07.2016 30.000 lei

32 SC LAVITEX PROD
SRL

Furnizare catarg,
drapel si ghirlande 
tricolor

11.07.2016 11.07.2016 2804 lei 
inclusiv TVA

33 SC CAD-EX SRL
Cadastru Scoala si
Gr. 3 21.07.201605.09.2016 1200 lei 

inclusiv TVA   

34
SC ELECTRICA
FURNIZARE SRL

Furnizare energie
electrica 04.08.201631.12.2016

35 EPI SIMIONESCU Evaluare terenuri 14.09.201630.09.2016 1200 lei
fara TVA

36 SC CAD-EX SRL
Cadastru Coporod si
Magura 29.09.2016 1200 lei 

inclusiv TVA   

37
SC LEONTE &
COMP IMPORT
EXPORT SRL

Realizare placheta
cetatean de onoare 27.09.201610.10.2016 225 lei in-

clusiv TVA

38 CRIOSWEB SRL Site web 09.11.2016 14.11.2016 5 euro/luna

39 PFA OLTENSCHI
DUMITRU

Furnizare fete de
masa sala de eveni-
mente Magura

29.09.2016 1200 lei 
inclusiv TVA   

40
GLOBAL MEDIA IN-
DUSTRY SRL Felicitari Craciun 10.11.2016 21.11.2016

750 lei fara
TVA

41 ROTAREXIM SRL Drapele exterior 23.11.2016 24.11.2016
661.32 lei

cu TVA

42
MEDIA DIPLO-
MATIC CONSULT-
ING SRL

Pachete dulciuri
Craciun 05.12.201616.12.2016

5808 lei
fără TVA

43 I.I. STĂNCESCU Cadastru ulițe 29.12.201519.12.2016 30500 lei

44 SC BRANDJO
CORPORATION
SRL

Ornamente sarbatori 07.12.201620.12.2016 4800 lei



COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Din multitudinea de activitati desfasurata de catre compartimentul de ,,asistenta sociala” din
cadrul Primariei Bezdead, aducem in prim plan, Legea 416/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare, privind ajutorul social. Pentru beneficiarii de ajutor social s-au depus cereri si s-au calculat
ajutoare de incalzire    pentru un nr. mediu de 66 persoane platindu-se suma de 19952 lei pentru
perioada noiembrie 2015-martie 2016.

- Pentru persoanele defavorizate care au solicitat ajutoare de incalzire pe perioada noiembrie
2015 – martie 2016  s-au depus un numar de 210 cereri  care au fost analizate si calculare, fiind
acceptate la plata un numar de 208 solicitari. Pentru acestea s-a  platit suma de  36379 lei.

- Pentru perioada noiembrie 2016-martie 2017 s-au primit un numar de 215 cereri, s-au
acceptat la plata 213 iar pana la finele anului unui  numar de 187 persoane le-a fost achitata suma
de 33545 lei iar 24 persoane urmeaza sa primeasca suma de 3096 lei.

- Persoanele beneficiare de ajutor social au primit ajutorul de incalzire pentru noiembrie si
decembrie 2016 in suma de 7598 lei.  

- In cursul anului 2016 s-au solicitat un numar de 17 ajutoare de urgenta  din care 7 solicitari
de ajutor  pentru acoperirea unor pagube material produse de  trei  incendii din care:  unul a distrus
acoperisul si  locuitorul a fost ajutat cu materiale  pentru refacerea acestuia; celalalt incendiu a distrus
in totalitate casa de locuit iar locatara si fiul sau au suferit arsuri  pe corp; iar cel de-al treilea a distrus
o anexa formata din trei camera de locuit, doua magazii  cu materiale  de uz gospodaresc,  acoperisul
unei case si multe alte bunuri de folosinta indelungata. Acest  incendiu  a afectat  cinci familii 

- S-au acordat de asemena ajutoare financiare unui numar de 7 persoane pentru a depasi
situatia  de criza in care se aflau la un moment  dat (procurarea unor medicamente, plata unor inter-
ventii chirurgicale, inmormantarea unui membru al familiei,  etc.)

- In cursul anului 2016 au decedat  patru beneficiari de ajutor social pentru care apartinatorii
acestora au primit  cate 142 lei  ca ajutor de inmormantare;  unui numar de patru familii le-au fost
acordate ajutoare constand in materiale   de constructie  necesare repararii casei de locuit  pentru
a putea creia conditii  minime de trai.

- S-au inregistrat  si innaintat un numar de 26 dosare de alocatii  de stat,  15 solicitari de
indemnizatii crestere copil si 10 dosare de stimulent de insertie.

- S-au primit  de la Ministerul Fondurilor Europene si distribuit un numar de 1700 pachete de
ajutoare alimentare  pentru familii defavorizate, in conformitate cu H.G.600/2009. Pentru a putea
beneficia de ajutoare alimentare,  pentru  aceste  persoane s-au intocmit dosare cu motivarea  so-
licitarii si anchete sociale.

- In cursul anului 2016 s-au vizitat gospodariile cetatenilor si intocmit anchete sociale astfel:
4 – anchete  socio-profesionale ptr. pensii boala; 25- anchete   necesare procurarii de calculatoare
sau burse sociale; 10 – anchete solicitate de catre D.G.A.S.P.C  pentru monitorizarea copiilor din lo-
calitatea noastra aflati in plasament la asistenti maternali; 10 - anchete pentru actiunile de divort  in
familiile care au copii in intretinere, la diverse Judecatorii ;  21 –anchete pentru  solicitarile de ajutoare
de urgenta  si ajutoare de inmormantare; 74 -  anchete handicap adulti si copii; 320 -  anchete  de
alocatii de sustinere a familiei si de ajutor social; pentru distribuirea alimentelor prin programul POAD
s-au intocmit un numar de 156 anchete.

In cursul anului 2016 au fost inregistrati un numar mediu de 44 persoane beneficiare de  in-
demnizatii de handicap   si un numar de 14 asistenti personali ai persoanelor cu handicap.

S-au vizitat si intocmit fise de monitorizare pentru un numar de 22 copiii  ai caror parinti sunt
plecati la munca in strainatate si sunt lasati in grija unei rude pana la gradul IV.

- S-a demarat actiunea ,, fiecare copil in gradinita” identificand familiile eligibile dupa care
s-au primit dosarele, s-a  intocmit  documentatiile aferente si s-au distribuit ,,tichetele sociale” pentru
un numar de  noua copii  in ultimul trimestru alanului scolar 2015-2016 iar in trimestrul I al anului
scolar 2016-2017 pentru un numar de 10 copii.
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COMPARTIMENT AGRICOL

- Completarea si actualizarea datelor in registrul agricol pe support de hartie pentru perioada
2015-2019 (cca. 3000 pozitii ); 

- Eliberat adeverinte de rol ( terenuri + animale) necesare la APIA pentru 364 fermieri; 
Intocmirea a aproximativ 150 documentatii  la solicitarea proprietarilor, necesare la Oficiul de Cadas-
tru si Publicitate Imobiliara-Dambovita si la Biroul Notarului Public, in vederea dezbaterii succesiu-
nilor;

- Eliberarea a aproximativ 250 adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de ajutor social; 
Eliberarea a aproximativ 150  adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de alocatie de sustinere a
familiei;

- Eliberarea a 275  adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de ajutor pentru incalzire ; 
Eliberarea a 636 adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de ajutoare alimentare primite de la
Ministerul FondurilorEuropene; 

- Intocmirea si eliberarea de adeverinte dupa registrul agricol – toate tipurile solicitate ( pentru
Electrica, Distrigaz, Compania De Apa, Somaj, Telefonie, eliberarea cartilor de identitate, firme de
asigurari, Ocolul Silvic, radieri auto, Apicola, DSVSA, etc); 

- Intocmirea si eliberarea cererilor de marcare arbori din padure, cat si din afara fondului
forestier; 

- Intocmirea dosarelor cu documentatii privind instrainarea terenurilor situate in extravilanul
comunei pentru 25 proprietati, respectand procedurile prevazute de Legea Nr. 17/2014; 

- Executarea anumitor lucrari de arhivare a documentelor; 
- Intocmirea de raspunsuri – in termen , la cererile cetatenilor, inclusive istorice de rol ; 
- Intocmirea de raspunsuri – la termen, la adresele primite de la diferite institutii, inclusiv

rapoarte  statistice; 
- Acordarea de consultatii pe probleme de agricultura si registru agricol. 

COMPARTIMENT URBANISM

In cadrul compartimentului de urbanism si achizitii publice, s-au desfasurat in perioada anului
2016 urmatoarele activitati:

- s-a intocmit un număr de 91 certificate de urbanism si 51 de autorizaţii de construire din
care 13 autorizaţii de construire/desfiintare pentru lucrări de constructii de clădiri, 28 de autorizaţii
de branşamente gaze naturale, 4 bransamente apa, 21 bransamente energie electrica.

- s-au efectuat regularizări de taxa pentru un număr de 25 de constructii autorizate.
- s-a participat impreuna cu viceprimarul si consilierul pe probleme de mediu la deplasarile in

teren efectuate in urma sesizărilor cetatenilor comunei Bezdead si am intocmit procese verbale de
constatare ; 

- s-a eliberat adeverinţe din Registrul Cadastral al parcelelor din intravilan, pentru cetatenii
care au solicitat autorizaţie de construire pe terenuri cu alta categorie de folosinţa dacat curţi con-
structii.

- s-a răspuns la adrese ale C.J. Dambovita sau ale altor institutii, pe linie de urbanism .
- s-a intocmit lunar si trimestrial rapoartele statistice privind construcţiile de locuinţe si alte

categorii de constructii si am transmis către Direcţia de Statistica Dambovita.
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COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE

- Numar pozitii rol nominal unic  4231. 
- In  perioada susmentionata am desfasurat urmatoarele activitati: 
- Eliberarea unui nr.de 357 certificate fiscale solicitate de contribuabili. 
- Inscrierea unui nr. de 165  mijloace de transport, la solicitarea contribuabililor. 
- Radierea unui nr.de 107 mijloace de transport, la solicitarea contribuabililor; 
- Emiterea unui nr. de 4876 chitante pentru incasarea impozitelor si taxelor locale;
- Operarea unui numar de 165 ordine de plata.
- Operarea in programul informatic  a   modificarilor de materie impozabila  (cladiri si terenuri)

la  pozitiile de rol nominal unic. 
- Redactarea si transmiterea un numar de  82  raspunsuri solicitate de diverse institutii. 
- Eliberarea unui numar de 67 certificate de venit solicitate de contribuabili. 
- Intocmirea si tiparirea  foilor de varsamant pentru depunerea incasarilor . 
- Emiterea  unui  numar de 506  titluri executorii si somatii pentru amenzile primite si date in

debit  precum si pentru impozitele restante. 
- Intocmirea de borderouri de debite pentru 360 amenzi primite. 
- Intocmirea de borderouri de scadere pentru 270 amenzi achitate in termenul legal de 48 h

de la data emiterii procesului verbal. 
-  Intocmirea si transmiterea catre instanta de judecata a unui nr. de 70 dosare  pentru trans-

formarea in munca a amenzilor pentru contravenientii care nu realizeaza venituri si nu detin bunuri
care pot fi supuse executarii. 

- Intocmirea si transmiterea unui numar de 430 confirmari de debite. 
- Stabilirea starii de insolvabilitate pentru 5 contribuabili. 
- Intocmirea extraselor de rol  pentru satele Bezdead, Brosteni, Magura, Tunari, Valea Morii,

precum si operarea in acestea a debitelor si a chitantelor eliberate. 
- Intocmirea si transmiterea catre diverse entitati  a unui numar  de 44 de popriri.

COMPARTIMENT DE MEDIU

In compartimentul de mediu s-au desfasurat urmatoarele activitati:
- participarea la recepţionarea de lucrări ce s-au efectuat la nivelul localitatii la un numar 25

de  lucrari;
- participarea, in comisii, la deplasarile in teren pentru soluţionarea unor sesizări ale cetatanilor

la un numar de 20;
- indeplinirea unor atributii date de primar prin dispoziţie pentru participarea la măsurătorile

intocmite de specialistii topo pentru imobilele situate pe raza comunei Bezdead cu vecinii domeniul
public sau privat al comunei, la un numar de 50 de masuratori;

- la punerea in posesie la un numar de 2 persoane, beneficiari ai legii fondului funciar.
- intocmirea situatiilor lunare pe linia protectiei mediului;
- in anul 2016 s-au solutionat un numar de 25 de cereri  privind  scutirea sau reducerea de la

taxa de habitat.
- distribuirea apei potabile in perioada de seceta din anului 2016 cu cisterne ISU.
In perioada 18.10.2016  pana in prezent am desfasurat activitati in cadrul comprtimentului

agricol.
- S-a participat la obţinerea de avize pentru un numar de 4 obiective.
- In anul 2016 au fost aplicate un număr de trei avertismente, conform O.G. 21/2001. 
- Intocmirea lunara a protectiei muncii la beneficiarii legi 416/2001 si lunara, trimestriala la

personalul primariei.



COMPARTIMENT BIBLIOTECA

Biblioteca comunală ,,Vasile Voiculescu‘‘ Bezdead îşi desfăşoară activitatea conform Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, modificărilor ei cf. Ordonanţei nr. 26/ianuarie 2006 şi în baza Regulamen-
tului de organizare şi funcţionare a bibliotecii „Vasile Voiculescu” Bezdead, aprobat în şedinţa de
Consiliul Local prin Hotărârea nr. 12 din data de 30.03.2006, orientându-şi preocupările spre în-
deplinirea la parametrii superiori a atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce îi revin ca
instituţie de cultură în comunitate. 

La 31 decembrie 2016, biblioteca deţinea în colecţiile sale 11015 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 7 volume de bibliotecă, respectiv 7 titluri. 

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 Căminului Cultural Nr. 1 (Casa de Cultură) și implicit a
Bibliotecii comunale „Vasile Voiculescu” din Bezdead, a scăzut numărul utilizatorilor biblioteci la doar
76 de utilizatori, aceștia fiind de la Filiala Măgura. S-au difuzat 1010 documente, din care 95 publicații
pentru copii.

În anul 2016 au fost inregistrati în caietul de evidenţă a utilizatorilor la Filiala Măgura un număr
de 2929 cititori (frecvenţa totală a cititorilor), din care un număr de 328 utilizatori au folosit calcula-
toarele pentru Internet  şi un număr de 57 persoane au utilizat soft-urile Biblionet (Intuitext),
imprimantă, scanner şi videoproiector.   

S-a achiziţionat documente atât de la Biblioteca Județeană cât şi din donații. Baza
informaţională a Bibliotecii a crescut doar cu 7 titluri. S-a avut în vedere implementarea Programului
BIBLIONET la biblioteca „Vasile Voiculescu” Bezdead – Filiala Măgura și s-au achiziționat materiale
informative de la Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște pentru Punctul de informare europeană din
incinta bibliotecii și primăriei..

În acest an 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 intro-
duce 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.
Deasemenea, am coordonat și am ținut evidența activităților cultural-artistice, alături de școală și
primărie, precum și  inventarul căminelor culturale din localitate.

COMPARTIMENT CAMIN CULTURAL

Activitatea căminelor culturale s-a restrâns datorită degradării lor în timp. A funcționat doar
Căminul Cultural „Valea Macului” din Bezdead în care s-au mai făcut doar praznice pentru
înmormântări. 

În anul 2016, au fost 2 solicitări de închiriere a 6 mese și 12 bănci, obținându-se suma de 60
lei.

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

PRIMAR,
TEODORA ANGHELESCU
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(extras)
................................................................................................................................................
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VI. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA

Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si
contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat
in scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Planul de actiune este procesul
participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizeaza resurse disponibile pentru
a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita.

Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila
a comunei Bezdead, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comu-
nitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabili-
tatea sa devina punctul forte al acesteia.

Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor
care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze dis-
tincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate:
a. Planul de dezvoltare (planificarea activitatilor) 
b. Planul de executare (implementarea activitatilor) 
c. Planul de monitorizare (evaluarea activitatilor). 

Planul Local de Actiune, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de
planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata
fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin
indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru
comuna Bezdead. Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea
actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia
de Dezvoltare Durabila a comunei.

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Bezdead, suportul necesar trebuie
sa fie asigurat de catre:
1. Primaria si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala
pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune;
2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin
atitudine si participare activa;
3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (in-
formatii si tehnologii moderne).

Un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in
care se implica, oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect. De aceea,
trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului
prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a
veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani,
indicatori de rentabilitate etc.).

................................................................................................................................................

.
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Investiție pentru comunitate! Sală modernă de festivități în Măgura, Bezdead 

În ziua Sfintei Sărbători Petru și Pavel, în satul Măgura din localitatea Bezdead a fost inaugurată o
modernă sală de festivități, obiectiv mult așteptat de locuitori. Cu o capacitate de 120 de locuri, bucătărie și
toate dotările necesare, sala de festivități din Măgura a fost realizată din fonduri locale, după un an și două
luni de muncă asiduă a echipei Primăriei Bezdead și a constructorului, care a fost felicitat pentru seriozitate. 

La eveniment au participat, alături de reprezentații Consiliului Local, al Primăriei, locuitori, și
președintele PNL Dâmbovița, primarul orașului Răcari, Marius Caravețeanu, și medicul Jean Popescu, membru
marcant al PNL. Ambii au lăudat-o pe doamna primar Teodora Anghelescu pentru perseverența și aplecarea
către nevoile locuitorilor, de care a dat dovadă până acum și i-au felicitat pe bezdedeni pentru obiectivul de
care se vor bucura la evenimentele importante din viața lor.

Ansamblul de cântece și dansuri al școlilor din localitate, elevi talentați și frumoși, iau încântat pe cei
prezenți cu un program artistic foarte apreciat, iar directorul școlii, profesor Elena Bănescu a vorbit despre
efortul susținut al cadrelor didactice de a-i coordona pe acești tineri talentați, deja cunoscuți în județ. De la
Bezdead, copiii au plecat să-i încânte pe locuitorii din Vulcana-Băi, la invitația domnului primar.

Mai multe informații sunt la adresa:
http://www.gazetadambovitei.ro/actual/investitie-pentru-comunitate-sala-moderna-de-festivitati-in-

magura-bezdead/ 
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Alexandru Oprea – președintele Consiliului Județean Dâmbovița şi Alin Manole –
vicepreşedinte CJD, au participat la inaugurarea obiectivului de investiţii “Modernizare
grădiniţă în comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa”.

Investiţia, în valoare de aproximativ 77.000 Euro, a fost realizată prin  Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), iar lucrările au constat în modernizare, împrejmuire
teren, amenajare loc de joacă şi iluminat exterior. Clădirea, în suprafaţă de 197,24 mp, dis-
pune de două săli de clasă, hol, cancelarie, grupuri sanitare, vestiar, spaţiu centrală termică
şi sală de mese.

Alături de cadre didactice și copii, la inaugurarea obiectivului de investiții au mai par-
ticipat: primarul localității Bezdead, Teodora Anghelescu, conducerea Inspectoratului Școlar
Județean, constructori şi numeroşi localnici. Informațiile sunt de la adresa:

https://ripostapenet.ro/2017/09/25/investitie-de-77-000-de-euro-gradinita-nr-1-cu-pro-
gram-normal-bezdead-inaugurata/

20Inaugurare - Grădinița Nr.1 cu Program Normal Bezdead
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ZIUA EROILOR – ÎNĂLȚAREA DOMNULUI 

La sărbătoarea Înălțării Domnului şi Ziua Eroilor din ziua de joi, 25 mai 2017, după
Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc atât la Mon-
umentul Eroilor din Bezdead, cât și la Monumentul Eroilor din Măgura.

Activitatea cultural-artistică a început cu o slujbă de pomenire a eroilor realizată de
preoții parohi Popescu Pavel de la Biserica „Sf. Nicolae”, Bârză Ioan de la Biserica „Sf.
Gheorghe”,  Stroilescu Constantin de la Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavril” și Florea Valentin
de la Biserica „Sf. Petru şi Pavel”, după care s-a trecut la depunerea de coroane de
reprezentanții Primăriei și Consiliului Local Bezdead, doamna Primar Teodora Anghelescu
și domnul Viceprimar Cojanu Ion.

Elevii Școlii Gimnaziale „Grigore Rădulescu” Bezdead au depus flori și au adus pri-
nosul 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 95 de ani, locuitor al satului Măgura, comuna Bezdead, județul Dâmbovița. 
În finalul activităţii, atât elevi şi cadre didactice din localitate, cât şi locuitori ai comunei
Bezdead au servit din bucatele sfinţite de preoţi în cadrul slujbei de pomenire a eroilor.
„Hristos s-a înălţat! Adevărat s-a înălţat!”



Ziua Comunei Bezdead
- 445 ani de atestare documentară -

Locuitorii din Bezdead s-au bucurat de Sfântul Ilie, de o zi frumoasă, petrecută pe
terenul de sport din localitate, unde primăria le-a oferit numeroase surprize. La inițiativa
doamnei primar Teodora Anghelescu, care s-a străduit și anul acesta să le facă o bucurie
locuitorilor, prin programul pe care l-a pregătit, de ziua localității Bezdead, ca și la edițiile an-
terioare organizate de actuala administrație, au fost premiate cuplurile de aur ale localității și
au fost înmânate diplome aniversare BEZDEAD – 445 ani de atestare documentară profe-
sorilor Victor Davidoiu și dr. Dumitru Copil, pentru contribuția adusă la promovarea culturală
a localității.

Locuitorii s-au bucurat apoi de un program artistic extraordinar susținut în prima parte
de elevii școlii din localitate, coordonați de profesorii Tănase Ion, Gabriela Anghelescu, sub
atenta îndrumare a directorului Elena Bănescu, și Grupul „Vestitorii Aninoasei”, iar în a doua
parte de artiștii din Caravana lu’ Axinte.

Ziua s-a încheiat aproape de miezul nopții cu un superb foc de artificii.
Mai multe despre eveniment se găsește în articolul Gazetei Dâmbovița: 

http://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/localitatea-bezdead-in-sarbatoare-de-sfantul-ilie-
foto-si-video/
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„Vă așteptam în comuna noastră, unde veți avea un week-end minunt la FESTIVALUL

TOAMNEI cu soare și amintiri de neuitat !”, „Te așteptăm sâmbăta și duminica la Bezdead la cel mai
mare târg al producătorilor locali!”, „Vă invităm să participați la concursurile organizate în cadrul Fes-
tivalului Toamnei la Bezdead”  au fost o parte din invitațiile organizatorilor atât pentru locuitorii co-
munei Bezdead cât și pentru iubitorii de frumos și produse agricole din județ și nu numai. 

Festivalul Toamnei, ce a avut loc în perioada 14-15 octombrie 2017 la Bezdead, a adus în lo-
calitate oameni din tot județul, care au vrut să vadă ce surprize au pregătit organizatorii primei ediții
a acestui eveniment. 

Producătorii i-au așteptat cu bunătăți tradiționale: miere, brânză, plăcintă, dar și legume,
dulcețuri, zacuscă, compot și alte conserve din cămară, pregătite de părinți și vândute de elevii Școlii
Grigore Rădulescu Bezdead.

Primarul Teodora Anghelescu le-a mulțumit producătorilor și tuturor celor implicați în eveni-
ment pentru susținere și implicare și a promis să îi ajute să își promoveze produsele și mai departe.

Mai multe despre eveniment se găsește în articolul Gazetei Dâmbovița: 
http://www.gazetadambovitei.ro/lifestyle/timp-liber/festivalul-toamnei-la-bezdead-in-imagini/

FESTIVALUL TOAMNEI LA BEZDEAD 
– prima ediție – 



În data de 7 Noiembrie, la Bezdead au fost sărbătorite Zilele Culturale „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”. Activitățile acestei prime ediții a evenimentului au avut loc  la
sala de festivități din satul Măgura, unde scriitorul Vasile Lupașc și-a lansat Marea Carte cu
Eroi și le-a oferit locuitorilor o proiecție de film.

Evenimentul a continuat până seara cu slujbe religioase susținute de preotul paroh
Constantin Stroilescu la Biserica din satul Costișata.

Doamna primar din Bezdead, Teodora Anghelescu, spunea că se încearcă astfel, pro-
movarea culturii în Bezdead, o localitate cu potențial în acest sens, unde oamenii sunt
interesați de astfel de evenimente cu caracter educativ, ce vin și în sprijinul formării tinerilor.

25ZILELE CULTURALE
SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL

LANSARE DE CARTE

MAREA CARTE CU EROI
de

VASILE LUPAȘC
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Vineri, 1 decembrie 2017, ora 11:00, la Monumentul Eroilor din Măgura a fost depusă

o coroană de flori de către Consiliul Local, iar din cauza timpului nefavorabil, activitatea
dedicată Zilei Naționale a României s-a desfășurat la Sala de Evenimente Măgura.

Elevii Școlii Grigore Rădulescu au prezentat un moment artistic, îmbrăcați în costume
populare foarte frumoase. La eveniment au participat profesorii din localitate, elevi, părinți,
preoți și reprezentanți ai administrației locale. Șezătoarea dedicată Marii Uniri a fost primită
cu multă dragoste de cei prezenți la Sala de Festivități din Măgura.

Activitate mediatizată pe adresa:
https://www.facebook.com/biblioteca.bezdead/media_set?set=a.1703652333019654.107374
1951.100001247107537&type=3 

BIBLIOTECAR
Mortoiu Maria-Izabela

Ziua Națională a României



FESTIVALUL DE COLINDE ROMÂNEȘTI
- Măruț, mărgăritar -

Festivalul de colinde românești Măruț mărgăritar, Ediția I, organizat în cadrul Concursului
Județean Tradiția la ea acasă, de Școala Gimnazială Grigore Rădulescu Bezdead, a transfomat
astăzi localitatea în capitala colindelor românești. Cu glasurile lor cristaline, elevii din Bezdead au
încântat inimile și urechile publicului,  interpretând cele mai frumoase colinde păstrate în cultura
românilor.

Sub coordonarea directorului Elena Bănescu, și organizat în colaborare cu Primăria Bezdead,
cu sprijinul primarului Teodora Anghelescu, Parohia Măgura, Parohiilor Sf.Nicole și Sf. Gheorghe
Bezdead, al consilierului bibliotecar Izabela Mortoiu, festivalul și-a atins scopul, acela de a reînvia
tradiția de altădată.

Au colindat la Bezdead Școala Gimnazială Buciumeni, Școala Gimnazială Runcu, Școala
Mihai Viteazul Pucioasa, Școala Gimnazială Doicești.

Au fost prezenți la activitate și reprezentanții ISJ Dâmbovița prin intermediul inspectorului
Elena Mosor, dar și directorul Clubului Copiilor Pucioasa, Mateoiu Roxana.

Nu numai copiii au cântat, însă, colinde, ci și profesorii acestora, alături de primarul Teodora
Anghelescu, prezent la eveniment, viceprimarul și consilierii locali. Aceștia s-au reîntors în timp, pe
vremea când erau copii și mergeau la colind, și au cântat colinde, alăturându-se, astfel, copiilor din
cor.

Mai multe despre eveniment la adresele:
http://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/festival-de-colinde-romanesti-la-bezdead/ 
https://www.facebook.com/biblioteca.bezdead/media_set?set=a.1724899954228225.1073741952.1
00001247107537&type=3 
http://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/festivalul-de-colinde-romanesti-marut-margaritar-a-transfor-
mat-astazi-localitatea-bezdead-in-capitala-colindelor-romanesti/ 
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Bezdeadul are... voință!
O parte din componenții echipei de fotbal Voința Bezdead

pregătind terenul pentru reunirea lotului in vederea pregatirii returului,
reunire ce este stabilită pentru duminică, 22 ianuarie 2017, ora 11,00 la
stadion.

http://dambovitapenet.ro/fotbal/onoare/693-bezdeadul-are-vointa 

PAGINA DE SPORT 28

Voinţa Bezdead trage tare!
Gruparea din nordul județului, Voința Bezdead și-a reluat

pregătirile. Urmează un retur în fortă pentru că, spun cei din jurul
echipei, locul ocupat (momentan) în clasament nu este nici pe
departe unul mulțumitor. Echipa din Onoare Nord are în plan dis-
putarea unor amicale cu Valea Lungă, Buciumeni, Pietroșița și
Atletic Fieni.

http://dambovitapenet.ro/fotbal/onoare/705-vointa-
bezdead-trage-tare

VOINȚA BEZDEAD, ÎN PRESA ON-LINE

CÂND NE REVEDEM CU FOTBALUL DÂMBOVIŢEAN ÎN 2018!
Anul fotbalistic 2017 a devenit deja... statistică! Ce ne va rezerva anul care vine? Sperăm, ca

de altfel toţi suporterii dâmboviţeni, două promovări şi de ce nu, o revitalizare a fenomenului fotbalistic
judeţean! 

Vezi, în adresa de mai jos, când vor debuta toate echipele noastre, în 2018!
http://dambovitapenet.ro/fotbal/liga-a-4-a/3798-cand-ne-revedem-cu-fotbalul-dambovitean-in-2018
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Asistența socială în viața comunității locale

Având în vedere scăderea nivelului de trai cu care se confruntă unele familii din
localitate, datorită lipsei locurilor de muncă, stării de sănătate precare care au dus la
incapacitatea de a-și înmormânta pe cei dragi, a suportării cheltuielilor cu spitalizările
sau tratamentele costisitoare, izbucnirea unor incendii de locuințe sau situațiile  de
criză cu care se confruntă, i-au determinat să solicite ajutoare din partea primăriei,
pentru a putea depăși situațiile ivite.

S-au  dat ajutoare de urgență pentru incendiile izbucnite în gospodăriile unor
cetățeni din localitate, au fost sprijiniți  mai mulți locuitori aflați în situații de criză cu
ajutoare materiale constând în saci de ciment, plasă de sârmă pentru șapă, foi de
tablă pentru acoperiș, necesare  amenajării spațiului de locuit sau le-au fost procurate
alimente așa cum este cazul celor patru frați Mănica din cătunul Bălești care sunt lipsiți
de discernământ și de mijloacele materiale necesare traiului zilnic, precum și familiei
Moraru Valentin. 

Cu ocazia comemorării eroilor neamului, într-un cadru festiv, de ziua Sfinților
Petru și Pavel a fost sărbătorit numitul Colțoias Nicolae singurul veteren de război
din localitatea noastră. Coltoiaș Nicolae a fost premiat cu suma de 400 lei constând
în obiecte de îmbrăcăminte și alimente.   
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CURSURI DE CALIFICARE

pentru functia de ,, asistent personal” al persoanelor cu handicap 

În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată s-au
organizat la sediul Primăriei Bezdead, cursuri de calificare pentru funcția de ,,asistent
personal” al persoanelor cu handicap, unde un număr de 15 persoane au  primit
diplomă de calificare.

Consilier, 
Coman  Liliana



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 2017, orele 9:30, la Școala
Gimnazială „Grigore Rădulescu” Bezdead adunarea anuală pe localitate cu membrii pen-
sionari. 

Doamna Avanu Laura – casier Punct de lucru Bezdead, deschide lucrările ședinței
de bilanț mulțumind pentru prezență atât invitaților: Anghelescu Teodora – primar Comuna
Bezdead,  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: infor-
marea privind principalele realizări ale C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa în anul 2016 precum
și principalele activități: ÎMPRUMUTURI, AJUTOARE NERAMBURSABILE, EXCURSII,
etc., acordate în anul 2016 în localitatea Bezdead; metodologia privind acordarea împru-
muturilor – ajutoarelor nerambursabile, excursii ș.a. în anul 2017; proiect – strategie și
obiective generale ale asociației C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa pe anul 2017

Înaintea alegerii a 10 delegați cu drept de vot pentru adunarea anuală, domnul pro-
fesor pensionar Paul Nenciu ne-a încântat cu câteva creații proprii, poezii ce se află într-
unul din cele două volume, deja editate, scrise cu multă dăruire și afectivitate față de
persoanele vârstnice. Doamna Vlad Aida, membru C.A.R. P. ne-a dezvăluit secretele unei
vieți sănătoase, prezentându-ne o parte din produsele naturiste „Herbalife”, alături de
reprezentanții „Herbalife” din București.
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A sunat clopoţelul!

La Bezdead, festivitățile de deschidere organizate în cele două instituții de învățământ - Școala gimnazială „Grigore
Rădulescu” și „Vasile Voiculescu”, i-au avut invitați pe doamna primar Teodora Anghelescu, domnul viceprimar Ion Cojanu, con-
silieri locali, preoți dar și reprezentantul poliției.

Cursurile anului şcolar 2017-2018 însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni).  Structura anului școlar cuprinde
semestrul I (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) şi semestrul al II-lea (12 februarie 2018 – 15 iunie 2018).

Ca la fiecare început de an şcolar, oamenii şcolii i-a întâmpinat nu numai cu sălile de curs şi manualele pregătite, dar
şi cu suflete deschise şi cu urări de bine, atât pentru elevii şi preşcolarii care calcă pentru prima dată pragul şcolii şi grădiniţei,
dar în aceeaşi măsură şi pentru cei ce revin. Pentru această instituţie, anul şcolar 2017/2018, a debutat cu clădiri bine puse la
punct, cu baza materială corespunzătoare cerinţelor unui învăţământ de calitate. Toate acestea se datorează implicării autorităţilor
locale şi în special doamnei primar care a înţeles că atunci când se investeşte în copii, se investeşte în viitor. Începerea cursurile
anului şcolar 2017/2018 s-a făcut cu speranţa că toate realizările şi eforturile noastre vor da roade, iar elevii, vor beneficia de
servicii educaţionale de calitate.
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Ocupă un loc cu totul aparte, fiind considerate ade văraţi catalizatori ai or-
ganismului. Mai sunt de nu mite şi tonice amare, pentru că majoritatea pro ceselor
din corp sunt stimulate ca sub efectul unui tonic. De obicei, se su prapune cura
cu plan te depu rative cu cea cu plante ama re (vom ve dea la mo dul de adminis-
trare în ce fel), aşa încât efectele de dezin toxicare să fie cât mai puternice, într-
un timp cât mai scurt. Apoi, plantele şi remediile ama re pot fi luate şi în afara
regimurilor de dezin toxi care, mai ales atunci când există probleme cu ficatul,
cu bila sau cu consti paţia, pen tru a stabiliza efectele cure lor de purificare. Iată
în continuare câteva plante amare cu efect extrem de puternic:
* Pelinul (Artemisia ab sinthum) - este un sti mu lent general extraordinar,
indicat în cu rele de puri ficare mai ales per soanelor cu un trai se den tar, care pre -
zintă o anu mită len toare a pro ce selor de diges tie ori se confruntă frec vent cu
stări de aste nie. Pen tru că este des tul de greu de suportat altfel (din cauza gus -
tului extrem de amar), se reco mandă să fie administrat sub for mă de tinc tu ră,
care se pre pară în toc mai ca cea de ie nupăr, des crisă mai sus. Se iau 3 linguriţe
de tinctură pe zi, diluate în puţină apă, de re gulă câte una înainte de masă. O
cură cu tinc tură de pelin durează maximum două săptămâni, ur mată de o pauză
de 10 zile, după care tratamentul se poate re lua. Dacă nu se respectă tim pul
de pauză, pelinul poate da un gen de de pen  denţă nedo rită.
* Rostopasca (Chelidonium ma jus) - este o plantă des tul de toxică, dar
cu efecte asu pra fica tului şi bilei extra or dinar de puternice, fiind un dre  nor şi
regene ra tor neîn tre cut. Este recoman dată persoanelor care suferă de dis chi -
nezie biliară (fiere leneşă), pentru cele care au avut sau au hepa tită (inclusiv
formele virale grave), care au su ferit in toxicaţii majore, cu repercusiuni ne ga -
tive asu pra ficatului. Se ia sub for mă de pul bere, obţinută prin mă cinare cu
râşniţa elec tri că de cafea - un vârf de cuţit (aproxi mativ 0,25 gra me) de trei ori
pe zi, pe sto macul gol.
* Bitterul suedez - este un re mediu pe care îl găsiţi în orice magazin na tu -
rist şi care are la bază plan te amare. De altfel, una dintre de numirile sale este
aceea de tonic amar sue dez. Se ad mi  nis trează câte o ju mă  tate de lingură - o
lin gură, înain te de fie care masă, puse în apă sau ceai.

Cum şi cât timp se administrează plantele amare
De regulă, depurativele se iau primele, cu mini mum jumătate de oră înainte de
a mânca, în timp ce plantele amare se iau cu 10-15 minute înainte de masă.
Pentru ca efectul plantelor amare să fie com plet, ele se iau încă o săptămână
după ce trata mentul cu depurative s-a în che iat. Mai mult, în cazul în care există
anumite per tur bări hepatice sau digestive, tratamentul cu tonice ama re va fi
conti nuat pe perioade lungi de timp (de ordi nul lunilor), în caz contrar, acumulă -
rile de toxine rea pă rând într-un timp foarte scurt şi anulând practic efor tu rile
făcute în cadrul trata mentului de dezintoxicare.

Contraindicaţii la plantele amare
Plantele amare nu vor fi folosite de persoanele extrem de slăbite, care sunt
într-o perioadă în care se confruntă cu surmenajul fizic sau psihic. În mod spe-
cial, pelinul nu va fi folosit de femeile aflate în pe rioada de graviditate şi de per-
soanele care suferă de gas trită hiperacidă în fază acută.- Formula AS - Ilie Tudor
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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

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

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
BOGDAN C-TIN BADOIU 0722457946
IONUȚ DAVIDOIU 0737852457

URBANISM
PETRUŢA VÎRJOGHE 0731 732 804

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




