
                               

                                                     ANEXA nr. 1 

                             la Hotărârea Consiliului Local nr.   49  din 31.08.2021         
 

 

STATUTUL COMUNEI BEZDEAD 

 

 

Capitolul I 

Prezentarea generală a comunei 

 

Art. 1. - (1) Comuna Bezdead este:  

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 

propriu;  

b) subiect juridic de drept fiscal;  

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din 

raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.  

 

 (2)  Comuna Bezdead  are sediul social în  COMUNA BEZDEAD, la adresa: 

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 247A, județul Dâmbovița, codul poștal 137035, 

precum și codul de înregistrare fiscală 4280191. 

 

Art. 2. - (1) Comuna Bezdead are reședința în satul Bezdead. 

(2) Comuna Bezdead se delimitează din punct de vedere teritorial în partea de 

nord cu comuna Moroeni, la nord-est cu comuna Adunați, județul Prahova, la est cu 

comuna Vișinești, la sud-est cu comuna Vârfuri, la sud cu orașul Pucioasa, iar la vest cu 

orașul Fieni, comuna Buciumeni și comuna Pietroșița. 

 (3) Comuna Bezdead are în componență un număr de şase sate şi anume: 

 a) satul Bezdead; 

 b) satul Broşteni; 

 c) satul Costişata; 

 d) satul Măgura;  

 e) satul Tunari; 

 f) satul Valea Morii. 

(4) Comuna Bezdead, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național 

are rangul IV. 

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și 

extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa 

nr. 1 la prezentul statut. 

Art. 3. - (1) Comuna Bezdead dispune de o rețea hidrografică formată din: pârâul 

Bizdidel și afluenții săi. 

(2) Pe teritoriul comunei Bezdead se regăsește o floră și faună diversă. 

(3) Comuna Bezdead dispune de o mare diversitate de soluri.   

(4) Resursele de subsol ale comunei Bezdead sunt formate din: 

a) sărăturoase, îmbibate cu saramură (Valea Sărată); 

b) sulfuroase; 

             c) alte resurse. 



(5) Denumirea și lungimea pârăului și afluenților a apelor subterane, a faunei și 

florei de pe raza teritorială a comunei Bezdead se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul 

statut. 

Art. 4. - (1) Comuna Bezdead, cu actuala denumire s-a înființat în anul 1968. 

(2) Prima atestare documentară a comunei Bezdead a fost în 22 octombrie 1572. 

(3) Evoluția istorică a comunei Bezdead se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul 

statut. 

Art. 5. - (1) Populația comunei Bezdead numără 4595 locuitori, conform datelor 

din recensământul populației și locuințelor din anul 2011. 

 (2) Componența și structura populației comunei Bezdead, defalcate inclusiv pe 

localități componente, se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut.  

 (3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma 

recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități 

naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu 

serviciile deconcentrate.  

 

Capitolul II 

Autoritățile administrației publice locale 

 

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al comunei Bezdead, reprezintă autoritate deliberativă de la 

nivelul comunei Bezdead. Consiliul local  al comunei Bezdead  este format din 13 

membri. 

b) Primarul comunei Bezdead, ca autoritate executivă. 

c) La nivelul comunei Bezdead, consiliul local  a ales un viceprimar, numele 

acestuia fiind Ion COJANU. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea:  

a) 2 consilieri locali ai Partidului Social Democrat; 

b) 10 consilieri locali ai Partidului Național Liberal;  

c) un consilier local al Partidului Pro România. 

 (3) Constituirea Consiliului Local al comunei Bezdead s-a constatat prin Ordinul 

Prefectului Județului Dâmbovița nr. 698 din 11 noiembrie 2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor 

locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în 

anexa nr. 5.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 5.b la prezentul statut, după caz. 

Art. 7.- (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și 

retrage titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru comuna 

Bezdead. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 

fiu/fiică al/a Comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Bezdead 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de 

a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, 

precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a 

Comunei Bezdead se regăsesc în anexa nr. 6  la prezentul statut. 

 

 

 

 



Capitolul III 

Căi de comunicații 

 

Art. 8. - (1)  Raza teritorială a comunei Bezdead este tranzitată, de o singură rețea 

de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport, cu modificările și 

completările ulterioare: 

a) rețeaua rutieră;  

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit 

Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes județean, drumuri de 

interes comunal și poduri, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

 

Capitolul IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a comunei 

 

Art. 9. – (1)  Rețeaua școlară de la nivelul comunei Bezdead, potrivit Legii 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde 

numărul total de unități de învățământ de stat preuniversitar, acreditate, respectiv 

autorizate să funcționeze provizoriu.  

(2) Pe raza teritorială a comunei Bezdead își desfășoară activitatea un număr total 

de  1 unitate de învățământ de stat  preuniversitar. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1),  sunt 

prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

(4) Comuna Bezdead susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație 

prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a comunei Bezdead își desfășoară activitatea  4 

instituții de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a comunei Bezdead se organizează 20 manifestări culturale.  

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor 

culturale se regăsesc în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

(4) Comuna Bezdead participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele 

locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu 

terții, după caz, potrivit legii. 

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a comunei Bezdead se asigură asistență medicală 

profilactică și curativă și asistență medicală comunitară; 

 (2) Comuna Bezdead participă la finanțarea activităților de asistență  de sănătate 

publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

 (3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează, prin cabinete medicale 

ambulatorii ale medicilor de familie. 

 (4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența 

medicală sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

Art. 12. -  (1) Pe raza teritorială a comunei Bezdead se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 



(2) Comuna Bezdead asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale 

prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de comuna Bezdead se regăsește în 

anexa nr. 8 la prezentul statut. 

  

Art. 13. - Pe raza teritorială a comunei Bezdead își desfășoară activitatea, 

Ansamblul de dansuri şi cântece ―Românașii‖. 

 

Capitolul V 

Funcțiuni economice ale comunei 

 

Art. 14. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate 

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 9 la 

prezentul statut.  

 

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul comunei 

 

               Art. 15. - (1) Patrimoniul  comunei Bezdead este compus din bunurile mobile și 

imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Bezdead, precum 

și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bezdead, întocmit și 

atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/1999, în conformitate cu prevederile art. 

289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare se găsește în anexa nr. 10 la prezentul statut.  

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bezdead se actualizează 

ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a 

comunei Bezdead, în secțiunea dedicată acestui statut. 

    

Capitolul VII 

Serviciile publice existente 

 

Art. 16. - (1) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul  

comunei Bezdead sunt: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de Asociația  de 

Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița‖; 

b) serviciul public de transport, după caz, furnizat de Primăria comunei, 

transport școlar; 

c) serviciul public de salubrizare, furnizat de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Managementul Integrat al Deșeurilor județul Dâmbovița‖; 

d) serviciul public de iluminat; 

e) serviciul de telefonie, internet şi TV furnizat de : SC Telekom România SA, 

SC RCS&RDS SA, Orange România SA, SC Vodafone România SA. 

Art. 17. - Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a 

comunei Bezdead sunt furnizate de Societatea Electrica Furnizare SA, agenția FEE 

Târgoviște, oficiul comercial Târgoviște. 

 



Art. 18. - Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a comunei Bezdead 

este asigurată de SC ENGIE ROMÂNIA SA prin SC DISTRIGAZ SUD REŢELE SA, 

Bulevardul Mărășești 4-6, București 

Art. 19. - Serviciul public de administrare a domeniului public al comunei 

Bezdead este furnizat de autoritățile administrației publice locale prin administrare 

directă. 

 

Capitolul VIII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de  

interes public local 

 

Art. 20. - (1) Comuna Bezdead, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe 

și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes 

local aflate în subordinea lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliului local, se propune 

atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, 

culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri 

vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de 

denumiri județeană, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes 

județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al 

cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile 

nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în comună 

 

Art. 21. - (1) Comuna Bezdead realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 

organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, 

organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care 

vizează dezvoltarea comunității. 

(2) Comuna Bezdead acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative 

cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în 

strategia de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale.  

(3) Comuna Bezdead poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în 

baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 22. - (1) Pe teritoriul comunei Bezdead își desfășoară activitatea 3 partide 

politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii 

partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în comuna Bezdead se 

găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.  

Art. 23. - (1) În comuna Bezdead își desfășoară activitatea următoarele culte 

religioase:  

a) ortodox; 

b) adventist de ziua a șaptea; 

c) creștini după Evanghelie; 

d) evanghelic. 

(2) Lista cu denumirea lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. 

(1) se regăsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.  

 

CAPITOLUL X 

Participare publică 

 

Art. 24. - Populația din comuna Bezdead este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate;  

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  

d) prin participarea la ședințele consiliului local; 

d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite  prin regulamentul 

de organizare și funcționare al consiliului. 

Art. 25. - (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de 

organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 

privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările 

ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, după caz.  

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente 

ale comunei ori numai în unele dintre acestea. 

 

CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

 

Art. 26. - Comuna Bezdead se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 

juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu 

respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Art. 27. - (1) Comuna Bezdead aderă la asociații naționale și internaționale ale 

autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  

 (2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 

Comuna Bezdead se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.  

Art. 28. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se 

asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate 

locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 13 la 

prezentul statut.  
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CAPITOLUL XII 
  Dispoziții tranzitorii și finale 

 

Art. 29. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Bezdead nr.            din        

Art. 30. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei 

Bezdead sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității 

deliberative.  

Art. 31. - Anexa nr. 10 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică.  

Art. 32. - Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 

33 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul 

elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an.  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU                                                                                                                                                                                                        

    COJANU Ion                                    LEGALITATE-SECRETAR  GENERAL                                                                         

                                                         DAVIDOIU Ionuț 
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Anexa nr. 1 la Statutul Comunei Bezdead 

 

 

Prezentarea grafică şi descriptivă, 

respectiv suprafeţele intravilanului şi a extravilanului 

pe fiecare dintre localităţi 

 

 

I. Prezentarea grafică 

1. Comuna Bezdead 

2. Satul Bezdead 

3. Satul Broşteni 

4. Satul Costişata 

5. Satul Măgura 

6. Satul Tunari 

7. Satul Valea Morii 

II. Prezentarea descriptivă 

Comuna Bezdead face parte din Judeţul Dâmboviţa şi se întinde pe suprafaţa de 5761 

ha. Intravilanul comunei Bezdead este de 565,67 ha, iar extravilanul comunei este de 

5191,33 ha. Comuna Bezdead se află aşezată în partea de nord-est a judeţului Dâmboviţa, 

între două oraşe aşezate pe două văi : Valea Ialomiţei şi Valea Prahovei – Pucioasa şi 

Breaza exact la 15 km distanţă de fiecare dintre ele. Comuna Bezdead se învecinează la 

nord cu comuna Moroeni, la nord-est cu comuna Adunați, județul Prahova, la est cu 

comuna Vișinești, la sud-est cu comuna Vârfuri, la sud cu orașul Pucioasa, iar la vest cu 

orașul Fieni, comuna Buciumeni și comuna Pietroșița. În anexa 1 este prezentată harta 

comunei Bezdead. 

 

Suprafaţa U.A.T. Comuna Bezdead                      este de 5761 ha, din care: 

- Intravilan U.A.T. Comuna Bezdead                          = 565,67 ha 

- Extravilan U.A.T. Comuna Bezdead                         = 5195,33 ha 

- Intravilan Satul Bezdead                                            = 280,19 ha 

- Intravilan Satul Costişata                                           = 51,46 ha 

- Intravilan Satul Măgura                                             = 98,34 ha 

- Intravilan Satul Tunari                                                = 52,89 ha 

- Intravilan Satul Broşteni                                             = 43,61 ha 

- Intravilan Satul Valea Morii                                       = 16,47 ha 

- Intravilan Trupuri izolate                                           = 22,71 ha 

 

Situaţia statistică a terenurilor pe teritoriul U.A.T. Comuna Bezdead, Judeţul Dâmboviţa, 

pe categorii de folosinţă, la data de  30.06.2021 (ha):          

 
Nr
. 
crt 

Locali-
tate 

Tere-
nuri 
arabi-
le 

Păşu-
ni 

Fâne-
ţe 

Vii Live-
zi 

Total 
agricol 

Pădu-
ri 

Ape Drumu-
ri şi căi 
ferate 

Curţi şi 
construcţii 

Terenuri 
neproduc-
tive 

Total 
neagricol 

Total 

1 Bezdead 216 1553 1270 0 375 3414 2062 132 49 88 16 2347 5761 

  

 

 



Anexa nr. 2 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor 

de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

 

 

I. Hidrografia Comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa este reprezentată de Pârâul 

Bizdidel. 

a) Bizdidelul are ca afluenţi, pe partea dreaptă, vâlcelele: Varniţă, Bălăşescu, Muşați, 

Poșchineşti, Valea Corbului, Valea Ciorii, Valea Curelii, Coporodul cu Valea 

Neagră și Valea Rogozului, Valea Macului, Valea Dedii, Valea lui Coman, Valea 

Leurzii și Valea Bârzii, iar pe stânga: Dumbrăiaua, Valea Bradului, Seciul, 

Râmata, Valea Ferigii, un izvor puternic, ţâşnind direct din mal, numit Șipot, apoi 

Valea Omului, Valea Întremaluri, Valea lui Cazan, Valea Sărată, Valea Morii, 

Valea Plopului. Un izvor foarte puternic este la Duceşti. El nu seacă niciodată. 

b) Izvorul de apă sărată este folosit pentru conservarea diferitelor produse locale şi 

este evaluat de membrii comunităţii drept o resursă importantă pentru activităţile 

ce ţin de bucătăria locală (şi nu numai), în acest sens existând idei şi iniţiative de 

amenajare sau valorificare. 

 

II. Flora comunei Bezdead, Judeţul Dâmboviţa 

Flora e tipică Subcarpaților. Comuna arată vara ca o grădină enormă, fiind acoperită 

total de verdeață. Păduri de fag, arin și mesteacăn predomină înconjurând comuna din 

toate părțile. Livezile de pruni ocupă majoritatea zonelor neîmpădurite.  

 

III.        Fauna de pe teritoriul comunei Bezdead, Judeţul Dâmboviţa este 

reprezentată, în principal, de următoarele specii: iepuri, căprioare, porci mistreți, vulpi, 

lupi, urși, rândunici, vrăbii, piţigoi. Ciobanii și chiar locuitorii raportează constant 

întâlniri cu urși: în 2001 un copil a fost atacat de un urs în partea de jos a satului (zona 

uliței Valea Bârzii). 

 

IV. Solurile comunei Bezdead 

Teritoriul comunei Bezdead se individualizează ca o unitate geologică distinctă dar și 

asemănătoare cu alte teritorii situate în zona Subcarpaţilor. Astfel, în „Dicţionarul 

enciclopedic român‖ se precizează că ‖Subcarpaţii Prahovei, cuprinși între văile Slănicul 

(Buzăului) și Dâmboviţa, sunt caracterizaţi prin cea mai mare altitudine medie și cea mai 

adâncă fragmentare din Subcarpaţi, prin prezenţa unor muncele alcătuite din fliş, prin 

prezenţa cutelor diapire... și prin alternarea unor depresiuni sinclinale (Slănic-Bezdead, 

Drajna-Chiojd, Cislău, Mislea-Măgurele, Pucioasa-Câmpina)". 

lată o menţiune specială despre Bezdead: „Din punct de vedere geologic, zona 

subcarpatică în care este situat Bezdeadul este caracterizată prin formaţiuni de fliş 

cretacic, în partea de nord. În sinclinalul Bezdead-Buciumeni-Costeşti și la sud de linia 

Ursei-Berevoieşti, Vulcana de Sus sunt prezente formaţiuni paleogene. Formaţiunile 

miocene sunt reprezentate numai prin gresii, marne cu gipsuri conglomerate, dar acestea 

apar numai pe axul sinclinal Bezdead-Costeşti".  

Solurile localităţii noastre sunt sărace: 

a) argiloase, conţinând 35-100% argilă, iar restul mâl și nisip. Sunt greu permeabile, reci 

și se lucrează anevoie; 



b) aluviale; 

c) nisipoase, în care predomină particulele minerale, silicate (peste 70%); sunt soluri 

mobile și afânate, uşor permeabile, din care cauză sunt uscate și sărace; 

d) lutoase; 

e) solurile brun-roşcate de pădure, formate sub vegetaţia pădurii de foioase; ele sunt 

sărace în humus și slab acidulate; 

f) soluri coluvionale, formate la baza pantelor repezi, ce conţin, de obicei, fragmente de 

rocă nealterată; 

g) sărăturoase, îmbibate cu saramură (Valea Sărată). 

Stratele orizontale de fliş, dovedind înclinarea destul de mare a vadului de curgere 

a apelor, îngustimea văii, sunt numeroase la Bezdead: Valea-Sărată, Colţul Morii, 

Dumbrăiaua, Râpa-Bapciului, Malul de Răsună, Valea Ciorii, Valea Omului, Valea 

Nicului, Gâlma (Măgura) și, în Costişata: Râpa-Zânii, Râpa Costişeţii și Râpa Șoimului 

(în Coclanda). 

Aici, la Bezdead, oamenii au depus și depun permanent eforturi de fertilizare a 

solurilor, iar, dacă nu fac aceste eforturi, aşteaptă roade de la Mama Natură sau „ce va da 

Domnul!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Datele privind înfiinţarea Comunei Bezdead, 

prima atestare documentară, precum şi evoluţia istorică 

 

 

Cele mai vechi date documentare atestă existenţa comunei Bezdead în manuscrisul 

în chirilică Condica Mănăstirii Vierosu la data de 22 octombrie 1572, act care se află la 

Arhivele Naţionale ale României. După unele cercetări se pare că satul Bezdead s-a 

constituit cu mult înainte de acestă dată, respectiv perioada anilor 1230-1260. 

Se presupune că satul a fost fondat în jurul anului 1200, de familii tinere în căutare 

de teren, de aici denumirea. În România mai există un singur sat numit asemănător, 

Bezded în comuna Gârbou, județul Sălaj. 

Denumirea comunei Bezdead dovedeşte existenţa slavilor pe teritoriul acesteia la 

începuturile ei şi se traduce ―cei fără bătrâni‖. Şi denumirea unor văi, a unor ape precum 

şi a unor vârfuri de dealuri atestă existenţa slavilor pe teritoriul comunei : ―Valea Dedii‖, 

―Valea Morii‖, ―Vârful Voinii‖, ―apa Coporod‖ etc. 

Prima varianta porneşte de la structura cuvântului, care conţine prepoziţia slavonă 

‖bez‖ – ‖fără‖ şi substantivul ‖deadea‖ - bătrân, unchi, moș. Deci, Bezdead, satul fără 

bătrâni. 

Legenda întemeierii satului întregeşte sau, mai degrabă, explică denumirea, 

provenienţa, sorgintea. Din câte ştim, localitatea cea mai veche din împrejurimile 

Bezdeadului este Proviţa de Prahova.  

Cea de-a doua legendă porneşte de la cuvântul beizadea, aşa cum erau numiţi 

coconii domnitorilor. Beizadelele, în vremuri grele, când era nevoie de a se apăra capitala 

Țării Româneşti, când se impunea ca aceşti coconi să fugă din calea străinilor, puteau lua 

calea sălbatică a Văii Ialomiţei, dar mai ales, de la Pucioasa, a văii Bezdeadului, retrasă 

din calea celor veniţi cu gând rău. Duşmanii nu aveau aici o altă cale de acces din nicio 

parte, decât vadul sălbatic şi bolovănos al pârâului Bizdidel. De la acest refugiu al 

beizadelelor, se zice, s-ar fi numit şi comuna Bezdead. 

Varianta acceptată este prima, fiind susţinută şi de celelalte denumiri amintite mai 

sus, şi de creaţiile populare, şi numele unor familii vechi ale satului: Voinea, Dobre, 

Stoian, Bocu. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Dâmbovița-

Ialomița al județului Dâmbovița și avea în compunere satele Bezdead, Râmata-Costișata 

și Valea Leurzii, cu o populație totală de 3000 de locuitori. În comună funcționau 3 

biserici și 3 școli — o școală de fete și una de băieți la Bezdead, și una mixtă la Valea 

Leurzei.  

În 1925, comuna era inclusă în plasa Pucioasa a aceluiași județ și avea în 

compunere satele Bezdead, Râmata și Costișata, cu 3560 de locuitori. În 1950, comuna a 

fost inclusă în raionul Pucioasa din regiunea Prahova și apoi (după 1952) în raionul 

Târgoviște din regiunea Ploiești. În 1968, ea a absorbit și comuna vecină Măgura, și a 

revenit la județul Dâmbovița.  

 

1. Sate care au aparţinut şi aparţin de Bezdead 

a) Puturosu este satul care a aparţinut de Bezdead de la atestarea documentară a acestuia, 

numele lui găsindu-se în toate actele de hotărnicie date până la momentul 1864. Este 

interesant faptul că Puturosu era sat din Bezdead, dar într-un fel egal cu el, fiindcă altfel 



nu se explică înscrierea numelui său pe ştampila localităţii care conţinea pe margini, 

rotund, inscripţia în chirilică : jud. Dâmboviţa, plaiul Ialomiţa; în cercul interior, în partea 

superioară, desenul reprezentativ pentru jud. Dâmboviţa, un ţap, iar dedesubt, despărţit 

prin ‖linie de diametru‖, înscrisul BEZDEAD şi PUTUROSU tot în chirilică, bineînţeles. 

b) Valea Leurzii a aparţinut administrativ de comuna Bezdead până în anul 1912. În 

1898, George Lahovari menţionează existenţa acestui sat ca aparţinând comunei 

Bezdead. Din arhiva Şcolii nr. 2 „Vasile Voiculescu‖ din Bezdead, aflăm că în anul 1908 

se alocase celor trei şcoli existente: Şc. nr. 1 Bezdead , Şc. nr. 2 Bezdead şi Valea Leurzii 

suma de 100 lei pentru întreţinere. 

c) Măgura a avut un destin aparte, zbuciumat, fiindcă măgurenii niciodată nu s-au 

împăcat cu starea de a fi dependenţi de o altă comună, de a nu avea administraţie proprie. 

Din anul 1926, Măgura va aparţine administrativ de Bezdead, până în anul 1931. În 1931 

i se acordă din nou statut de comună. Măgura va aparține Bezdeadului de la 1 aprilie 

1939, până la 1 aprilie 1941, când i se reatribuie administrație proprie. Din 1968, comuna 

Bezdead a absorbit și comuna vecină Măgura. 

d) Satele Râmata şi Costişata, cu oameni buni, iubitori ai pământurilor strămoşeşti, 

luptând greu cu starea lor mărginaşă ca aşezare. 

2. Bezdead, sediu de plasă (plai) cu judecătorie 

Localitatea Bezdead era una din cele mai mari şi mai avute comune din județul 

Dâmboviţa. Acest fapt, cât şi lipsa unor căi de comunicaţie, în afara vehiculelor cu 

tracţiune animală, au determinat înfiinţarea la Bezdead, în 1908, a unei judecătorii, 

comunei acordându-i-se şi statutul de plasă în judeţ. Teritoriul dat în seama Judecătoriei 

Bezdead se numea „OCOL‖ şi cuprindea, ca şi plasa Bezdead, satele: Bezdead, Măgura, 

Valea Leurzii, Ursei, Vişineşti, Văile Lungi şi Colibaşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Componenţa şi structura populaţiei Comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa, 

defalcate pe localităţi componente 

 

 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică de la recensământul populaţiei şi al 

locuinţelor din anul 2011: 

a) Comuna Bezdead                     -   4595 persoane 

- Satul Bezdead                          - 3381 persoane 

- Satul Broşteni                           - 343 persoane 

- Satul Costişata                          - 253 persoane 

- Satul Măgura                            - 423 persoane 

- Satul Tunari                               - 179 persoane 

- Satul Valea Morii                      - 16 persoane 

 

b) Pe categorii de vârstă: 

 

Locaţie  Nr. total din care Nr. populaţiei pe categorii de vârstă 

Total Sex 

M 

Sex 

F 

0-9 10-

14 

15-

19 

20-

59 

60 şi peste 

60 

Comuna Bezdead 4595 2313 2282 370 194 249 2499 1283 

 

 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică populaţia comunei Bezdead la data de 

31.12.2020 este 4353 locuitori. 

 

Locaţie Nr. total din care Nr. populaţiei pe categorii de vârstă 

Total Sex 

M 

Sex 

F 

0-9 10-

14 

15-

19 

20-

59 

60 şi peste 

60 

Satul Bezdead 3381 1701 168

0 

271 142 190 1868 910 

Satul Costişata 253 123 130 28 14 14 147 50 

Satul Măgura 423 218 205 36 16 16 204 151 

Satul Tunari 179 92 87 12 7 8 94 56 

Satul Broşteni 343 174 169 23 15 21 177 107 

Satul Valea Morii 16 5 11 - - - 6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 5.a la Statutul Comunei Bezdead 

 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor 

locali 

de la nivelul Comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa, precum şi apartenenţa politică 

a acestora, 

începând cu anul 1992 

 

I. PRIMAR 

 

a) Mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Cismaru Iulian 19.07.1944 U.S.D.-P.D.-

P.S.D.R. 

Februarie 1992-

Mai 1996 

 

b) Mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Davidoiu Ion (Leon)  01.06.1926 P.D.S.R. Mai 1996-2000 

 

c) Mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Davidoiu Ion (Leon) 01.06.1926 P.D.S.R. 2000-2004 

 

d) Mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Duca Constantin 

Eugen 

17.05.1955 P.U.R. 2004-2008 

 

e) Mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Duca Constantin 

Eugen 

17.05.1955 U.S.L. 2008-2012 

 

f) Mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 



1. Anghelescu Teodora 11.05.1968 P.D.L. August 2012-

2016 

 

g) Mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Anghelescu Teodora 11.05.1968 P. N. L. 2016-2020 

 

h) Mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 

politică 

Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Anghelescu Teodora 11.05.1968 P.N.L. 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 5.b la Statutul Comunei Bezdead 

 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor 

locali 

de la nivelul Comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa, precum şi apartenenţa politică 

a acestora, 

începând cu anul 1992 

 

 

II. CONSILIERI LOCALI 

 

a) Mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Duca Constantin 

Eugen 

17.05.1955 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

2. Vîrjoghe Mihai 25.03.1958 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

3. Dinu Germin 13.04.1967 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

4. Avanu Haralambie 10.02.1954 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

5. Tănase Ion 04.02.1955 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

6. Diaconu Traian 01.10.1921 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

7. Iorga Mihai 09.03.1955 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

8. Ionescu Iulian 05.02.1949 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

9. Negrea Valeria 09.08.1937 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

10. Catană Aurică 15.07.1934 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

11. Răcăşan Gheorghe 28. 

06.1928 

P.N.L. 1992-1996 

12. Neblea Aurica 01.06.1951 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

13. Ungureanu Corneliu 23.06.1943 P.N.L. 1992-1996 

14. Davidoiu Victor 25.09.1933 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1992-1996 

15. Ghiculescu Ion 09.02.1935 P.N.L. 1992-1996 

 

 

b) Mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Davidoiu Victor 25.09.1933 P.D.S.R. 1996-2000 

2. Bocu Liviu 20.12.1939 P.D.S.R. 1996-2000 

3. Tănase Ion 04.02.1955 P.D.S.R. 1996-2000 

4. Nedelcu Victor 19.07.1967 P.D.S.R. 1996-2000 

5. Dobre Valeria 17.02.1938 P.D.S.R. 1996-2000 

6. Duca Constantin-

Eugen 

17.05.1955 P.D.S.R. 1996-2000 

7. Danciu Gheorghe 01.04.1938 P.D.S.R. 1996-2000 

8. Căpraru Nicuşor 22.09.1961 P.D.S.R. 1996-2000 



9. Dumitrescu Dan-

Mihai 

24.01.1941 P.D.S.R. 1996-2000 

10. Iriminescu Mihail 18.03.1928 P.D.S.R. 1996-2000 

11. Cismaru Iulian 19.07.1944 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1996-2000 

12. Ghiculescu Ion 09.02.1935 U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. 1996-2000 

13. Ungureanu Corneliu 23.06.1943 C.D.R. 1996-2000 

14. Stanciu Ion Dorin 07.10.1945 P.L.’93 1996-2000 

15. Brânzoiu Ion 25.08.1947 P.D.A.R. 1996-2000 

 

c) Mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Bocu Liviu 20.12.1939 P.D.S.R. 2000-2004 

2. Nedelcu Victor 19.07.1967 P.D.S.R. 2000-2004 

3. Danciu Gheorghe 01.04.1938 P.D.S.R. 2000-2004 

4. Duca Constantin-

Eugen 

17.05.1955 P.D.S.R. 2000-2004 

5. Dumitrescu Dan-

Mihai 

24.01.1941 P.D.S.R. 2000-2004 

6. Nache Ion-Andrei 01.10.1955 P.D.S.R. 2000-2004 

7. Duţă Romeu 11.03.1950 P.D.S.R. 2000-2004 

8. Negoescu Maria 27.09.1955 P.D.S.R. 2000-2004 

9. Dragomir Constantin 11.08.1946 P.D.S.R. 2000-2004 

10. Neagoie Petre 22.01.1956 Ap.R 2000-2004 

11. Davidoiu Victor 25.09.1933 Ap.R 2000-2004 

12. Şerban Maria 17.07.1953 Ap.R 2000-2004 

13. Iorgescu Ion 01.04.1970 Ap.R 2000-2004 

14. Stan Viorel 30.05.1944 P.R.M. 2000-2004 

15. Vlad Ion 26.11.1947 P.R.M. 2000-2004 

 

d) Mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Anghelescu Gheorghe 

Relu 

04.03.1968 P.N.L. 2004-2008 

2. Ungureanu Corneliu 23.06.1943 P.N.L. 2004-2008 

3. Neagoie Petre 22.01.1956 P.N.L. 2004-2008 

4. Iorgescu Ion 01.04.1970 P.N.L. 2004-2008 

5. Pinţoiu Viorel 07.05.1959 P.N.L. 2004-2008 

6. Popescu Valentina 

Valeria 

05.09.1969 P.N.L. 2004-2008 

7. Vlad Romulus 13.02.1954 P.U.R. 2004-2008 

8. Şerban Maria 17.07.1953 P.U.R. 2004-2008 

9. Brînzoiu Ion 25.08.1947 P.U.R. 2004-2008 

10. Bobu Emil 27.01.1971 P.U.R. 2004-2008 



11. Giuvelea Marcel 30.06.1952 P.U.R. 2004-2008 

12. Davidoiu Ion 01.06.1926 P.S.D. 2004-2008 

13. Bocu Liviu 20.12.1939 P.S.D. 2004-2008 

14. Nedelcu Victor 19.07.1967 P.S.D. 2004-2008 

15. Stan Viorel 30.05.1944 P.R.M. 2004-2008 

 

e) Mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Anghelescu Gheorghe 

Relu 

04.03.1968 P.D.L. 2008-2012 

2. Bobu Emil 27.01.1971 P.N.L. 2008-2012 

3. Cojanu Ion 02.03.1962 P.D.L. 2008-2012 

4. Dobre Florin Georgian 04.05.1977 P.N.L. 2008-2012 

5. Iordache Corneliu 12.01.1953 P.N.L. 2008-2012 

6. Iordănescu Mihai 16.04.1980 P.D.L. 2008-2012 

7. Mihăilă Ion 12.03.1955 P.N.L. 2008-2012 

8. Mortoiu Maria Izabela 22.10.1968 P.S.D. 2008-2012 

9. Neagoie Petre 22.01.1956 P.D.L. 2008-2012 

10. Nedelcu Victor 19.07.1967 P.S.D. 2008-2012 

11. Pinţoiu Viorel 07.05.1959 P.D.L. 2008-2012 

12. Tatu Robert Marius 07.07.1971 P.D.L. 2008-2012 

13. Ungureanu Corneliu 23.06.1943 P.N.L. 2008-2012 

 

f) Mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Bocu Liviu 20.12.1939 U.S.L. 2012-2016 

2. Cojanu Ion 02.03.1962 P.D.L. 2012-2016 

3. Iordănescu Florin 22.09.1963 P.D.L. 2012-2016 

4. Mihăilă Ion 12.03.1955 U.S.L. 2012-2016 

5. Muşat Adrian Daniel 03.11.1971 U.S.L. 2012-2016 

6. Neagoie Petre 22.01.1956 P.D.L. 2012-2016 

7. Pinţoiu Viorel 07.05.1959 P.D.L. 2012-2016 

8. Nedelcu Victor 19.07.1967 P.N.G. 2012-2016 

9. Răcăşan Gheorghe 

Gabriel 

11.08.1967 U.S.L. 2012-2016 

10. Sorescu Florian 11.12.1957 P.N.G. 2012-2016 

11. Tatu Robert Marius 07.07.1971 P.D.L. 2012-2016 

12. Tănase Ion 04.02.1955 P.D.L. 2012-2016 

13. Vlad Ion 26.11.1947 P.P.-D.D. 2012-2016 

 

 

 

 



g) Mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Cojanu Ion 02.03.1962 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

2. Dobre Ioana 

Mariana 

03.03.1973 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

3. Iordănescu Mihai 16.04.1980 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

4. Mortoiu Maria 

Izabela 

22.10.1968 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

5. Neagoie Petre 22.01.1956 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

6. Nedelcu Victor 19.07.1967 Partidul Social 

Democrat 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

7. Negrea Adrian 09.04.1968 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

8. Pinţoiu Viorel 07.05.1959 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

9. Porojan Roxana 

Elena 

21.05.1978 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

10. Tatu Mariana 

Valentina 

25.09.1977 Partidul Social 

Democrat 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

11. Sorescu Florian 11.12.1957 Partidul Social 

Democrat 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

12. Tatu Robert Marius 07.07.1971 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

13. Vlad Romulus 13.02.1954 Partidul Naţional 

Liberal 

Iulie 2016-

noiembrie 2020 

 

h) Mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Periodă 

 

0 1 2 3 4 

1. Cojanu Ion 02.03.1962 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

- prezent 

2. Negrea Adrian 09.04.1968 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

3. Pinţoiu Viorel 07.05.1959 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

4. Porojan Roxana 

Elena 

21.05.1978 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

5. Dobre Ioana 

Mariana 

03.03.1973 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

6. Tatu Robert Marius 07.07.1971 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 



7. Bădoiu Adrian 28.11.1984 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

8. Vlad Romulus 13.02.1954 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

9. Iordănescu Mihai 16.04.1980 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

10. Drosu Ion 02.01.1972 Partidul Naţional 

Liberal 

Noiembrie 2020 

– prezent 

11. Bădoiu Ionaş 16.07.1976 Partidul Social 

Democrat 

Noiembrie 2020 

– prezent 

12. Nedelcu Victor 19.07.1967 Partidul Social 

Democrat 

Noiembrie 2020 

– prezent 

13. Iriminescu Valentin 

Mihail 

25.06.1988 Partidul Pro-România Noiembrie 2020 

- prezent 

 

 

III. Viceprimar 

 

 

a) Mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bobu N. Ion 16.12.1936 U.S.D.-P.D.-

P.S.D.R. 

1992-1996 

 

b) Mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bocu Liviu 20.12.1939 P.D.S.R. 1996-2000 

 

c) Mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bocu Liviu 20.12.1939 P.D.S.R. 2000-2004 

 

d) Mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Anghelescu Gheorghe-

Relu 

04.03.1968 P.D.L. 2004-2008 

 

e) Mandatul 2008-2012 

Nr. Nume şi prenume Data Apartenenţa politică Perioadă 



crt naşterii 

0 1 2 3 4 

1. Nedelcu Victor 19.07.1967 U.S.L. 2008-2012 

 

f) Mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Cojanu Ion 02.03.1962 P.D. L. 2012-2016 

 

g) Mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Cojanu Ion 02.03.1962 P.N.L. 2016-2020 

 

h) Mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt 

Nume şi prenume Data 

naşterii 

Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Cojanu Ion 02.03.1962 P.N.L. 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 6 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Procedura privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Comunei” 

respectiv a “Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Bezdead” 

 

ART.  1. Titlul de ―Cetăţean de onoare al Comunei Bezdead‖, denumit în 

continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al 

Comunei Bezdead. 

ART. 2. Certificatul de ―Fiu/Fiică al/a Comunei Bezdead‖, denumit în continuare 

Certificat reprezintă distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei Bezdead 

persoanelor născute în Comuna Bezdead, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

ART. 3. Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali;  

c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi 

în registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială 

respectivă. 

ART. 4. Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, 

naţionalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 

ART. 5. Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată.  

ART. 6. Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de 

persoane sau personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus 

amprenta asupra dezvoltării Comunei Bezdead şi a imaginii acesteia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei 

Bezdead, în ţară şi străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 

deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în 

Comuna Bezdead; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au 

produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor Comunei 

Bezdead; 

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un 

aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Bezdead în lume; 

f) sportivi din Comuna Bezdead care au obţinut rezultate deosebite în competiţii 

sportive internaţionale; 

g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 

local. 

ART. 7. Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele 

situaţii: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra 

statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face 

după clarificarea situaţiei juridice. 



ART. 8. (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a 

Certificatului prin depunerea unui dosar la Primăria Comunei Bezdead. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin 

următoarele înscrisuri:  

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin 

următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie  vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul 

general al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de 

referatul de aprobare şi dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor 

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau 

extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Bezdead în cadrul şedinţelor 

ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Bezdead. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Bezdead în cadrul unei 

festivităţi care se organizează de către primar. 

ART. 9. Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:  

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

b) primarul comunei Bezdead prezintă referatul de aprobare care a stat la baza 

propunerii Hotărârii Consiliului Local. 

c) Primarul Comunei Bezdead înmânează diploma de „Cetăţean de onoare al 

Comunei Bezdead‖ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt 

meritele laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva 

rânduri în Cartea de Onoare a Comunei Bezdead. 

ART. 10. Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Bezdead la 

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului 

Local al Comunei Bezdead sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna 

Bezdead; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituţiile aflate în subordinea consiliului local; 



e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al Comunei Bezdead. 

ART. 11. Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

ART. 12. Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 

comunei Bezdead, locuitorilor săi sau ţării. 

ART. 13. Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Bezdead, 

după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Bezdead de către persoanele menţionate la 

art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu 

majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va 

acorda cuvântul, la solicitarea sa. 

ART. 14. Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Bezdead. 

ART. 15. Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o 

plăcuţă cu numele acestuia. 

ART. 16. Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare‖ vor fi publicate 

şi în format electronic pe pagina de internet a Comunei Bezdead. 

ART. 17. Legitimarea cetăţenilor de onoare se va face în baza unui înscris denumit 

brevet, semnat de către Primarul Comunei Bezdead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 7 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Reţeaua rutieră 

 

A. Drumuri de interes judeţean 

- Drumul judeţean DJ710, cu o lungime de 13,5 km pe teritoriul Comunei Bezdead. 

- Drumul judeţean DJ715, cu o lungime de 2,5 km pe teritoriul Comunei Bezdead. 

 

B. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale 

- Drumul comunal DC4 Măgura – Nistoreşti, cu o lungime de 2,281 km pe teritoriul 

Comunei Bezdead. 

2. Ulițe locale 

În Comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa, sunt 164 de ulițe locale cu o lungime totală 

de 41,782 km.  

3. Poduri 

 

Nr. 

crt 

Denumire curs râu Denumire sat Denumire pod 

1. Pârâul Bizdidel Bezdead (Râmata) Pod din beton 

2. Pârâul Bizdidel Bezdead (Uliţa Valea 

Morii) 

Punte pietonală din 

beton 

3. Pârâul Bizdidel Măgura Pod din beton 

4. Pârâul Bizdidel Broşteni Punte pietonală din 

beton 

5. Pârâul Coporod Bezdead Pod din beton 

6. Pârâul Valea Leurzii Bezdead Pod din beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 8 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii  

şi asistenţei sociale 

 

I. Instituţii din domeniul educaţiei 

Conform legii, cu aprobarea consiliului local, în Comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa 

funcţionează o unitate şcolară, astfel: 

 

Unitate şcolară cu peronalitate juridică Unitate şcolară cu statut de structură 

Şcoala Gimnazială „Grigore 

Rădulescu” Bezdead 

 

Adresă: 

Sat Bezdead, 

Strada Principală, nr. 247 

Comuna Bezdead, Judeţul Dâmboviţa  

Tel. 0245663010 

Nivel de şcolarizare: 

Preşcolar, primar, gimnazial 

1. Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 

Bezdead 

Adresă: 

Sat Bezdead, strada Principală, nr. 1569, 

Comuna Bezdead, Judeţul Dâmboviţa 

Tel. 

Nivel de şcolarizare: preşcolar  

2. Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 

Bezdead 

Adresă: 

Sat Bezdead, strada Principală, nr. 684, 

Comuna Bezdead, Judeţul Dâmboviţa 

Tel. 

Nivel de şcolarizare: preşcolar 

3. Grădiniţa cu Program Normal Măgura 

Adresă: 

Sat Măgura, strada Principală, nr. 296 A, 

Comuna Bezdead, Judeţul Dâmboviţa 

Tel.  

Nivel de şcolarizare: preşcolar  

 

 II. Instituţii din domeniul culturii 

1. Biblioteca Comunală „Vasile Voiculescu‖ Bezdead 

2. Biblioteca Comunală „Vasile Voiculescu‖ Bezdead - filiala Măgura 

3. Centrul Cultural din Satul Bezdead  

4. Casa de Cultură din Satul Bezdead 

5. Căminul Cultural „Ţarină‖ din Satul Bezdead 

6. Sala de evenimente din Satul Măgura 

 

III. Instituţii din domeniul sănătăţii 

1. Dispensarul Medical Uman din Comuna Bezdead 

2. Dispensarul Medical Uman din Comuna Bezdead, sat Râmata 

 

IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale 

1. Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Comunei Bezdead nu este 

acreditat ca şi serviciu social. Compartimentul acordă servicii sociale atâta timp cât este 

solicitat. 

 



Serviciile sociale acordate de Compartimentul Asistenţă Socială având drept scop 

exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscul de excluziune socială, sunt adresate 

persoanelor şi familiilor fără venit sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, 

victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.  

Unul dintre obiectivele generale cu privire la serviciile sociale existente pe plan 

local este promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la 

beneficii şi servicii şi a drepturilor beneficiarilor cum ar fi: 

- Venitul minim garantat (VMG – ajutorul social); 

- Alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF); 

- Ajutorul de încălzire pentru beneficiarii de VMG; 

- Ajutorul de încălzire pentru populaţie în afară de cea care este beneficiară de 

VMG; 

- Alocaţie de stat pentru copii; 

- Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal; 

- Încadrarea asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav cu asistent 

personal; 

- Indemnizaţia pentru creşterea copilului (ICC); 

- Stimulentul de inserţie; 

- Stimulentul educaţional pentru grădiniţă; 

- Sprijin pentru întocmirea dosarului necesar obţinerii burselor din cadrul 

Programului Naţional „Bani de liceu‖; 

- Întocmirea documentaţiilor necesare beneficiarilor din cadrul Programului 

Operaţional Ajutorare a Persoanelor Defavorizate – POAD; 

- Menţinerea rolului Autorităţii Tutelare la nivel local; 

- Sprijinirea persoanelor vârstnice vulnerabile; 

- Identificarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

- Identificarea copiilor aflaţi în dificultate. 

Structura organizatorică şi numărul de posturi aferentă Compartimentului Asistenţă 

Socială se aprobă de Consiliul Local astfel încât funcţionarea acestuia să asigure 

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legilor în vigoare.  

Structura de personal pentru asigurarea funcţionării Compartimentului Asistenţă 

Socială din cadrul Primăriei comunei Bezdead este formată din 2 persoane, asistenți  

sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 9 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate  

din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură 

 

În trecut funcţiunea economică a comunei era agricolă. În prezent, funcţiunea 

economică a comunei Bezdead este preponderent agricolă. 

Din suprafaţa totală a comunei Bezdead, terenul agricol reprezintă 59%, astfel: 

 

Total 

suprafaţă 

agricolă - 

ha 

Arabil 

-ha- 

Livezi 

-ha- 

Păşuni 

-ha- 

Fâneţe 

-ha- 

3414 216 375 1553 1270 

 

Pondere mare în terenul agricol o deţin suprafeţele de livezi, păşuni şi fâneţe. 

Suprafeţele mai mici sunt cultivate cu zarzavaturi şi legume. 

Creşterea animalelor a reprezentat o ocupaţie de bază a locuitorilor, însă în prezent, 

efectivele sunt în scădere. 

Pe teritoriul comunei Bezdead, desfăşoară activități un număr de 47 operatori 

economici, astfel: 

- Activităţi industriale: 2 agenţi economici 

- Activitate în domeniul transportului: 30 agenţi economici 

- Activităţi comerciale: 15 agenţi economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 11 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, cultele 

instituţiile de utilitate publică care au sediul sau punctul declarat 

că funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

 

I. Principalele partide politice: 

1. Partidul Social Democrat (PSD) 

2. Partidul Naţional Liberal (PNL) 

3. Partidul Pro România 

 

II. Cultele religioase 

- Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril‖ din Satul Bezdead (2004-2008); 

- Biserica „Sf. Gheorghe‖ din Satul Bezdead (1880); 

- Biserica „Sf. Nicolae‖ din Satul Bezdead (1810); 

- Biserica „Sf. Petru şi Pavel‖ din Satul Măgura (1803); 

- Biserica Evanghelică; 

- Biserica Adventistă de Ziua a 7-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna Bezdead 

 

 

 

1. Asocierea C.L. Bezdead cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Nord Dâmboviţa (H.C.L. 

27/30.05.2007). 

2. Asocierea C.L. Bezdead cu C.L. Pucioasa (H.C.L. 6/31.01.2007). 

3. Aderarea Comunei Bezdead la Asociaţia Comunelor din România (H.C.L. 

4/29.01.2009). 

4. Asocierea Comunei Bezdead cu comunele Buciumeni, Moroeni, Runcu şi altele în 

vederea constituirii „Grupului de Acţiune Locală Bucegi-Leaota‖ (H.C.L. 

36/20.10.2010). 

5. Asocierea C.L. Bezdead cu C.J. Dâmboviţa pentru realizarea obiectivului „Asfaltare 

drumuri de interes local în Sat Măgura, Comuna Bezdead‖ (H.C.L. 5/31.01.2011). 

6. Aderarea Comunei Bezdead la SNCCR din România-Filiala Judeţului Dâmboviţa 

(H.C.L. 46/24.11.2011). 

7. Asocierea C.L. Bezdead cu Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească‖ (H.C.L. 

19/30.05.2012). 

8. Asocierea C.L. Bezdead cu C.J. Dâmboviţa pentru realizarea documentaţiilor PUG şi 

RLU (H.C.L. 54/27.09.2012). 

9. Asocierea C.L. Bezdead cu C.J. Dâmboviţa şi unităţile administrativ-teritoriale din 

judeţ pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). 

10. Parteneriatul C.L. Bezdead cu C.J. Dâmboviţa pentru aprobarea proiectului „Sistem 

informatic pentru Registrul Agricol Electronic în Judeţul Dâmboviţa-zona Moreni‖ 

(H.C.L. 41/30.05.2013). 

11. Asocierea C.L. Bezdead cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (H.C.L. 

45/30.05.2013). 

12. Asocierea C.L. Bezdead cu C.J. Dâmboviţa pentru realizarea obiectivului „Asfaltare 

drum de interes local Uliţa Coporod, sat Bezdead, Comuna Bezdead‖ (H.C.L. 

49/25.07.2013). 

13. Acordul de înfrăţire între Comuna Bezdead, Judeţul Dâmboviţa – România şi 

Comuna Mărculeşti, Raion Floreşti – Republica Moldova (H.C.L. 56/29.08.2013). 

14. Administrarea în comun de către C.L. Bezdead şi C.J. Dâmboviţa a obiectivului 

„Asfaltare drumuri de interes local, sat Măgura, comuna Bezdead L – 0,8 km‖ (H.C.L. 

57/09.09.2013). 

15. Parteneriatul C.L. Bezdead cu Asociaţia „Atitudini şi Alternative‖ pentru realizarea 

programului „Dezvoltarea economiei sociale‖ (H.C.L. 54/05.08.2014). 

16. Aderarea comunei Bezdead la parteneriatul public-privat „GAL Bucegi-Leaota‖ 

constituit prin asocierea comunelor Runcu, Buciumeni, Pietroşiţa, Moţăieni, Moroeni, 

Râu Alb, oraşului Fieni şi altor reprezentanţi ai sectorului privat şi societăţi civile în 

vederea implementării unei strategii de dezvoltare locală prin PNDR 2014-2020 (H.C.L. 

36/29.04.2015). 

17. Acordul de parteneriat încheiat între Asociaţia Eco-Assist şi UAT Bezdead (H.C.L. 

70/28.09.2015). 



18. Acordul de parteneriat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi 

Protecţia Copilului şi UAT Bezdead (H.C.L. 71/26.06.2017). 

19. Acordul de înfrăţire între comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa din România şi 

Comuna Ciorescu, municipiul Chişinău, Republica Moldova (H.C.L. 138/18.12.2017). 

20. Protocolul de cooperare privind schimbul de informaţii încheiat între UAT Bezdead 

şi Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (H.C.L. 

32/29.03.2018). 

21. Asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) transport public în zona Pucioasa 

(H.C.L. 41/29.03.2018). 

22. Acordul de parteneriat între UAT oraş Pucioasa şi UAT comuna Bezdead, UAT 

comuna Moţăieni, UAT comuna Vârfuri, UAT comuna Brăneşti, UAT comuna Glodeni 

pentru realizarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Pucioasa şi în 

zonele funcţionale ale acestuia‖ (H.C.L. 105/16.10.2019). 

23. Asocierea comunei Bezdead prin C.L. Bezdead cu judeţul Dâmboviţa prin C.J. 

Dâmboviţa pentru realizarea obiectivului „Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Bezdead. Judeţul Dâmboviţa‖ (H.C.L. 136/19.12.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 13 la Statutul Comunei Bezdead 

 

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul 

local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, 

istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii 

 

Nr. 

crt  

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activităţii, după caz 

Descrierea elementelor de 

identitate locală de natură 

culturală, istorică, 

obiceiurilor şi/sau tradiţiilor 

care se 

promovează/consolidează 

Perioada în care 

se realizează 

1. Ziua Comunei 

Bezdead 

Întâlniri cu fiii comunei, 

spectacole artistice şi întreceri 

sportive 

Ziua de 20 iulie 

– Sf. Ilie a 

fiecărui an 

2. „Nunta de Aur‖  Întâlniri cu fiii comunei Ziua de 20 iulie 

– Sf. Ilie a 

fiecărui an 

3. Festivalul Toamnei Promovarea produselor, 

tradiţiilor şi obiceiurilor 

locale 

Octombrie a 

fiecărui an 

4. Ziua Eroilor Comemorarea ostaşilor care 

şi-au îndeplinit misiunea de 

sacrificiu suprem, jertfindu-se 

pentru cea mai nobilă cauză – 

apărarea ţării. 

În ziua de 

Înălţare a 

Domnului la 

Monumentul 

eroilor din 

fiecare sat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


