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Teodora 

ANGHELESCU 

Primarul Comunei 

Bezdead 

“Doamne, dă-mi putere să 

accept lucrurile pe care nu le 

pot schimba, curajul pentru a 

schimba lucrurile pe care le 

pot schimba și întelepciunea 

de a face diferența între ele!.” 



 În calitate de primar al comunei BEZDEAD din județul DÂMBOVIȚA vă înaintez 

prezentul raport de activitate pe anul 2019 insoțit de mesajul :  

Satul – o vatră, o istorie și un univers românesc 

 Mesajul descrie comuna Bezdead ca o recomandare în lume despre cum s-a născut, 

cum a ființat, ce este, cine-i sunt sălășluitorii, din ce fel de întemeietori se trag și care 

i-a fost drumul in această aproape jumătate de mileniu, în care păstrarea şi 

continuitatea unor tradiţii se datorează aşezării Bezdeadului, complet izolat în 

nordul judeţului Dâmboviţa. 

 Misiunea noastră este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii  

la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând valori 

precum: respect pentru lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, 

onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și 

responsabilitate socială. 

 

Domnilor consilieri, 



 Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. 

Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o 

reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. 

 Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care Primăria comunei 

Bezdead pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea 

noastră, despre modul cum au fost folosiţi banii publici. 

 Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2019 ale 

compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bezdead, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, 

modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a 

hotărârilor Consiliului Local și a dispoziţiilor emise de Primar. 

 
  

 

Domnilor consilieri, 



CONSILIUL LOCAL 
BEZDEAD 

• Consiliul local Bezdead, format din 13 consilieri, are iniţiativă 

şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 

altor autorităţi. 

•Primarul şi viceprimarul funcţionează ca autoritate a 

administraţiei publice locale, asigurând respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor 

Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, precum şi a 

Hotărârilor Consiliului Local. 

•Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu 

studii superioare administrative, avizeaza pentru legalitate actele 

emise de primar si Consiliul Local.  

•De asemenea, secretarul poate coordona şi alte compartimente 

ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor 

administraţiei publice locale, îndeplineşte şi alte atribuţii 

prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local ori de 

primar. 

•Consiliul local – forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei. 

•Aparatul de specialitate al primarului– o alianta cu cetăţenii 

comunei Bezdead, o instituţie la dispoziţia cetăţeanului. 

 



 În calitate de consilier al Primarului, prezint activitatea desfășurată pe parcursul 

anului 2019, ca fiind următoarea: 

 am participat la audiențele doamnei primar, am identificat problemele cu care se 

confruntă locuitorii comunei și am urmărit rezolvarea lor, având discuții și analize 

atât cu doamna primar, cât și cu ceilalți colegi, atunci când situația o impune; 

 am participat la întâlniri cu cetățenii și am preluat probleme sesizate de aceștia, 

aducându-le în atenția doamnei primar și m-am implicat în soluționarea acestora, 

colaborând cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei; 

 am participat la evenimentele desfășurate pe teritoriul localității: Târgul de 

toamnă, inaugurarea Centrului cultural Bezdead, 1 Decembrie; 

 zilnic colectez și prelucrez date pentru o rezolvare cât mai corectă și legală a 

problemelor întâlnite și mențin relațiile de colaborare cu celelalte compartimente 

ale unității pentru a fluidiza și a nu tergiversa fluxul informațiilor și al 

documentelor, în măsura în care acest lucru este posibil; 

CABINET PRIMAR 



 

 am întocmit un număr de 16 adrese și răspunsuri către cetățeni și diverse instituții 

precum: Electrica, Ministerul Agriculturii, Adicom Soft S.R.L., Instituția 

Prefectului Județului Dâmbovița, Arhiva Succesorală Notarială, etc. 

 am colaborat cu secretarul general al comunei și am participat împreună la 

întocmirea unui număr de 30 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale 

pentru defuncți ce au avut ultimul domiciliu pe raza localității Bezdead; 

 am colaborat cu compartimentul agricol, fond funciar și protecția mediului în 

vederea rezolvării solicitărilor cetățenilor, cât și pentru întocmirea documentațiilor 

pentru 3 (trei) dosare necesare la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 

Dâmbovița în vederea înstrăinării unor suprafețe de teren situate în extravilan 

conform prevederilor Legii nr. 17/2014; 

 am participat la întocmirea unui număr de 344 adeverințe de rol, necesare 

cetățenilor comunei la diverse instituții (Electrica, Compania de Apă, furnizorul de 

gaze naturale, notariat, instanță, SPCLEP Pucioasa, O.S. Pucioasa, alte primării, 

etc); 

CABINET PRIMAR 



 

 am participat împreună cu colegii din compartimentul agricol la întocmirea unui 

număr de 42 seturi de anexe 1 și 2 necesare la înstrăinarea imobilelor sau înscrierea 

acestora în evidențele de cadastru și carte funciară ale OCPI Dâmbovița; 

 am verificat un număr de 3825 poziții de rol introduse în programul informatic 

Adicom Soft pentru anul 2019; 

 am actualizat un număr de 3610 poziții de rol pentru anul 2016 și un număr de 1714 

poziții de rol pentru anul 2017, introduse în programul informatic ATS – ”Sistem 

informatic pentru Registrul Agricol electronic în județul Dâmbovița – zona 

Moreni” gestionat de CJ Dâmbovița, și voi continua în anul 2020 să actualizez 

datele din acest program până la zi. 

 Cele de mai sus se completează cu discuțiile și sprijinul zilnic oferit 

cetățenilor care vin în cadrul instituției solicitând informații și rezolvări ale 

problemelor pe care le expun. 

 

CABINET PRIMAR 



  

 În cadrul compartimentului Relații cu publicul, societatea civilă, registratură și 

stare civilă s-au desfășurat următoarele activități în cursul anului 2019: 

 Au fost inregistrate un număr de 140 de audiențe, 305 dispoziții, 139 Hotărâri; 

 S-a operat  în Registrul Electoral un număr de 44 decese pentru persoanele 

decedate și s-a lucrat zilnic în programul informatic Registrul Agricol Electronic; 

 S-a întocmit lunar pontajul salariaților, s-a operat graficul de concedii conform 

cererilor salariaților și s-a completat condica de prezență; 

 S-a înregistrat în registrul de intrare – ieșire un număr de 10489 de solicitări; 

 S-a pus la dispoziția cetățenilor formulare tip, cereri, pliante în vederea obținerii  a 

actelor și documentelor ce se eliberează de primărie; 

 S-au eliberat 68 certificate de deces, 36 certificate de naștere, 40 certificate de 

căsătorie și s-a operat 316 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă; 

 S-au înregistrat un număr de 24 de căsătorii, au fost soluționate un număr de 5 

dosare de transcriere certificate eliberate de Autoritățile străine. 

COMPARTIMENTUL RELATII CU PUBLICUL, 

SOCIETATEA CIVILĂ, REGISTRATURĂ ȘI STARE 

CIVILĂ 



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

2019 activităţi din urmatoarele domenii: relația cu consiliul local Bezdead, 

administrativ și secretariat, juridic, asistența socială, agricol, urbanism, taxe și 

impozite, protecția civilă, protecția mediului. 

 Activitatea primarului comunei s-a concretizat prin emiterea unui număr de 305 

dispoziţii, avizate pentru legalitate de către secretarul comunei. S-a asigurat 

comunicarea acestora către Institutia Prefectului pentru exercitarea controlului de 

legalitate si către compartimentele 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 in adoptarea unui număr de 139 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. 

 

SECRETAR GENERAL UAT  



 Legat de activitatea de secretariat, s-a 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; 

 Au fost întocmite un număr de 87 sesizări pentru deschiderea procedurii 

succesorale. 

 S-au înregistrat un număr 20 petitii carora li s-a dat răspunsul in termenul legal. 

Referitor la procesele înregistrate pe rolul instantelor de judecata in anul 2019 s-a 

conlucrat cu avocatul care reprezintă institutia pentru furnizarea datelor necesare; 

 S-au inregistrat un numar de 5 contracte arenda in cursul anului 2019; 

 S-au acordat un număr de 44 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 au fost solicitari si s-a participat la toate activitatile curente ce s-au desfasurat 

in cadrul institutiei. 

 

SECRETAR GENERAL UAT  



 In anul 2019 s-a aprobat bugetul local prin HCL, iar in cursul anului au avut loc   

9 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) imprumuturi si  din venituri din 

fonduri nerambursabile. 

 Veniturile bugetului local pe anul 2019 au fost stabilite in suma de 4 881 600  lei, 

rectificate la suma de 8 799 000 lei si s-a incasat suma de 8 807 273 lei, in proportie 

de 100.09  %, procentul calculat in raport cu prevederile bugetare.  

 Prin horatarea a consiliului local s-a aprobat  a se utiliza din excedentul anului 

precedent pentru lucrari de investitii suma de 163 mii lei, excedentul la finele 

anului curent fiind in suma de 169 mii  lei.  

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 Cheltuielile bugetului local au fost stabilite in suma de  5 044 600 lei,  

 rectificate la suma de 8 962 000 lei, din care s-a utilizat suma de 8 800 865  lei 

pentru:  

 cheltuieli de personal – 2364828 lei  

 cheltuieli materiale de intretinere si functionare – 1014774 lei  

 dobanzi -11921 

 asistenta sociala – 886 224 lei  

 asociatii si fundatii-79120 lei  

 sustinerea cultelor- 8888 lei 

 proiecte fonduri nerambursabile-510345 lei 

 cheltuieli de capital – 3932895  lei  

 plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent - 8130 

 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 Pe capitole si subcapitole bugetare executia cheltuielilor s-a prezentat astfel:  

 autoritati publice -192 0121  lei  

 dobanzi – 1 2121  lei  

 invatamant- 608 654  lei  

 camine culturale -1 071 695 lei  

 servicii recreative si sportive – 8 888  lei  

 asistenta sociala- 1 633 681 lei  

 iluminat public – 692 100 lei  

 alimentare cu apa, -1 647 110  lei 

 agricultura-130 773 lei  

 transporturi – 1 075 723 lei  

 cheltuieli imprumut camin- 722 684 lei 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 Investitiile finantate din bugetul local in anul 2019 au fost urmatoarele:  

 

 Desfiintare partial, extindere, modernizare si dotare Scoala Grigore Radulescu - 

389 654 lei 

 Montare central termica Scoala Vasile Voiculescu - 59 817 lei 

 Extindere si modernizare Centru Cultural - 1 665 584  lei 

 Extindere şi modernizare a reţelei de apă potabilă - 1 647 110 lei 

 Modernizare iluminat public - 533 944 lei 

 Reabilitare/Modernizare drumuri (uliţe) locale Varjoghe-Voinoiu, Gabrieni 

comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa - 120 691 lei 

 Reabilitare/modernizare drumuri/ulite de interes local - 749 124 lei  

 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



• S-au eliberat  453 certificate fiscale solicitate de contribuabili; 

• S-au efectuat toate operaţiunile necesare pentru luarea în  evidenţe şi scoaterea din 

evidenţe a unui numar de 325 mijloacelor de transport, la solicitarea 

contribuabililor din care: 234 mijloace de transport luate în evidenţă şi 91 mijloace 

de transport scoase din evidenţă ; 

• S-au operat în programul  informatic  modificările  de materie impozabila  şi 

înregistrarea tuturor debitelor şi scaderilor de debite produse în cursul anului 

fiscal 2019, rezultand un numar de 3036  operaţii pentru debitare şi un numar de 

729 operaţiuni de scadere; 

• S-au emis un număr de 4986 chitanţe automate şi un numar de 488 chitanţe 

manuale  care au fost operate în programul  informatic; 

• Au fost operate în programul informatic un  număr de 232 ordine de plată; 

• Au fost redactate  si transmise  un numar de 76 raspunsurilor solicitate de diverse 

institutii și persoane; 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 



 S-au eliberat un  număr de 81 certificate de venit solicitate de contribuabili; 

 S-au întocmit   foile  de varsământ  şi au fost depuse în Trezorerie încasările în 

numerar ale instituţie; 

 S-au ridicat din Trezorerie şi au fost achitate în totalitate cecurile emise şi date la 

plată de către compartimentul contabilitate; 

 Au fost emise  înstiinţările  de plată pentru anul fiscal 2019 pentru toţi 

contribuabilii înregistraţi în evidenţele fiscale, înnaintate contribuabililor localnici 

pe bază de semnătură de primire şi transmise prin postă contribuabililor cu 

domiciliul în alte localităţi.; 

 S-au emis şi înaintat contribuabililor,   un numar de 161  titluri executorii si somatii 

si s-au înfiinţat un numar de 33 de popriri, încasându-se, ca urmare a măsurilor de 

executare silită; 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 



 S-au întocmit 7 borderouri debite cu un numar de 390 poziţii şi 7 borderouri 

scadere cu un numar de 342 poziţii pentru amenzi.  

 Pentru cele 499 procese verbale de constatare a contravenţiilor au fost întocmite şi 

înaintate contribuabililor Somaţii  si Titluri executorii,  s-au verificat cele plătite  în 

termenul legal de 15 zile de la data întocmirii; 

 Pentru toate aceste procese verbale  s-au întocmit şi transmis  institutiei din care 

face parte agentul constatator un număr de 499 confirmari de primire debite; 

 Au fost întocmite şi înaintate  instanţei de judecată un număr de 52 dosare în 

vederea transformarii amenzilor  în munca în folosul comunitaţii,  pentru 

contravenientii care nu realizează venituri şi nu deţin bunuri mobile/imobile; 

 Pentru aplicarea masurilor de executare silita s-au solicitat date de la diverse 

institutii si s-au facut verificari in programul informatic PATRIMVEN pentru 

aflarea de informatii privind: locul de munca, noul domiciliu, dosarul de pensionare 

sau bancile unde au deschise conturi. 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 



 In  Achiziţii Publice,  în cursul anului 2019 s-au desfăşurat 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 se incheie contracte, încheierea contractelor privind achiziţiile respective si 

încheierea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor pentru toate 

investiţiile derulate  în 2019; 

 S-au desfasurat activitati ce tin de atributiile legate de implementarea proiectelor 

asigurarand comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea 

obligatiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat, intocmirea unor 

documentatii privind circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte 

departamente ale primariei, asigurarea sistemului informatic, in vederea realizarii 

unei baze de date centralizate pentru toate departamentele din cadrul institutiei prin 

consultare in vederea proiectarii si realizarii bazei de date a primariei, postarea 

lucrarilor executate in decursul anului, actualizarea informatiilor web si remedierea 

defectiunilor tehnice, precum si planificarea, organizarea si controlarea activitatilor 

legate de transportul scolar. 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 



 Asigurarea corectitudinii organizarii datelor, remedierii tehnice, corectarii, 

actualizarii si modelarii bazei de date; 

 Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului si asigurarea 

resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului; 

 Administrarea bugetului proiectului in conformitate cu procedurile interne 

aplicabile si cu conditiile finantatorului; 

 Valorificarea si dezvoltarea oportunitatilor pe durata implementarii proiectului; 

 In cele ce urmeaza, va prezint totalitatea procedurilor de achizitie publica pentru 

anul 2019 : 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

SERVICII si FURNIZARE 

Nr. Denumire firma Denumire Serviciu Data incepere 

contract 

Data finalizarii 

contractului 

Valoare contract 

1. OCOLUL SILVIC SERVICII   SILVICE 10274/19.12.2018 31.12.2020 20.789,25 lei fara 

TVA 

2. ADI-COM  SOFT PROGRAME 

INFORMATICE 

10379/20.12.2019 20.12.2020 9996  lei/ an 

3. EDMA SEC RAPORT EVALUARE RISC 

CAMERE SUPRAVEGHERE 

563/21.01.2019 709/23.01.2019 1300 lei 

4. MIVAS  SOLUTIONS  

SRL  

SERVICII  IT 2907/03.04.2019 31.12.2019 5600 LEI 

5. TELEKOM 

METRONET 

SERVICII  DE INTERNET 3928/13.05.2019 13.05.2021 5710,08 LEI / 2 ANI 

6. SIMIONESCU 

DECEBAL  

EVALUARE TEREN 

COSTISATA 

3598/25.04.2019 3934/13.05.2019 1200 LEI 

7. EDENRED TICHETE DE VACANTA  4716/06.06.2019 14.06.2019 31900 LEI 

8. ASOCIATIA 

UNIVERSITARA 

COLUMNA 

CURS  24.06.2019 11.08.2019 3980 LEI 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

SERVICII si FURNIZARE 

9. TALISMAN 

TOUR&EVENTS SRL 

ZIUA COMUNEI 

SERVCII ARTISTICE 

24.06.2019 20.07.2019 35.000 LEI   

10. STEFAN ANDA PFA MEDIATIZARE 

ACTIVITATI 

12.07.2019 12.07.2020 400 LEI/LUNA 

11. N&L CAMERE VIDEO 

CENTRU CULTURAL 

10.10.2019 14.10.2019 4000 LEI  

12. TOPODIMI  

FIENI  SRL 

CADASTRE ULITE 

LOCALE 

01.11.2019 15.12.2019 11.325 LEI 

13. GOGOI CONSULT 

SRL 

VERIFICARE TEHNICA, 

DE SI SECURITATE LA 

INCENDIU -SCOALA 

16.07.2019 16.07.2019 6000 LEI 

14. DUM  AUTO PARTS 

SRL 

  

ELABORARE 

CERTIFICAT 

ENERGETIC CENTRUL 

CULTURAL 

30.09.2019 04.10.2019 1500 LEI 

15. MUSATESCU 

DUMITRU 

DIRIGINTE SANTIER 

PARC MAGURA 

26.09.2019 26.01.2020 2000 LEI 

16. MUSATESCU 

DUMITRU 

DIRIGINTE SANTIER 

ULITA MIHAIESCU 

26.09.2019 26.01.2020 3100 LEI 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

SERVICII si FURNIZARE 

17. ADDA  SRL SERVICIILE DE ÎNTOCMIRE A 

DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, 

REALIZAREA 

  

MASURILOR PENTRU OBȚINEREA 

AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU 

CENTRUL CULTURAL 

 

22.10.2019 29.11.2019 5950 LEI 

18. DEDESING COMVIS 3D DIRIGENTIE SANTIER 

SCOALA 

 

13.11.2019 13.11.2021 60.476 LEI 

19. SIMIONESCU EVALUARE „ FEDERAL COOP” 

 

05.12.2019 12.2019 600 LEI 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

LUCRĂRI 

Nr. Denumire 

   firma 

Denumire lucrare data inceperii 

contractului 

data 

finalizarii 

contractului 

valoare 

lucrare 

1. PRIMARIA 

BEZDEAD 

Cosit iarba de pe 

domeniul public, toaletare 

copaci si evacuare ape 

pluviale 

 

01.03.2019 31.12.2019 

2.  LIMADI SERV  SRL Aparari de mal pe Valea 

Leurzii – garla 

 

5063/18.06.2

019 

24.06.2019 24.000 lei 

fara TVA 



PRIMAPREST 

Nr. Denumire proiect Data 

incheierii 

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoarea proiectului 

1. Balastare si amenajare ulite locale 1253/14.02.2019 3354/18.04.2019     43.732,5 lei  

2. Lucrari de degajare a terenului de 

molozul rezultat prin surparea 

toaletelor din incinta fostului camin 

cultural Magura 

1353/15.02.2019 2412/20.03.2019 7187,19 lei 

3. Amenajare alei pietonale aferente 

Cimitirului Sf Gheorghe   

3634/25.04.2019 3917/13.05.2019 6856,70  lei 

4. Decolmatare santuri, transport 

agregate minerale si nivelare a 

acestora pe ulite locale 

4715/06.06.2019 4987/13.06.2019 

(partiala) 

4046 lei  

5. Lucrari de reparatie in regim de 

urgenta a zonelor afectate de ploile 

torentiale din data de 01.08.2019 

6320/05.08.2019 6425/08.08.2019 13.900 lei 



PRIMAPREST 

Nr. Denumire proiect Data incheierii  

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoarea 

proiectului 

6. Lucrari de amenajare exterioara Centru 

Cultural ( Valea Macului) Bezdead 

6947/27.08.2019 7721/23.09.2019  19.582 LEI 

7. Lucrari  de amenajare standuri pt producatorii 

locali 

7873/27.09.2019 8037/04.10.2019  2975 lei 

8. Lucrari  de reparatii si intretinere drmuri(ulite) 

locale  

8675/25.10.2019 9473/19.11.2019-

partial 

43.002,38 LEI 

9. Lucrari de deszapezire 2019-2020 9464/19.11.2019 01.04.2020 35 lei /ora 

imprastierea  

materialului 

antiderapant 

25 lei/ora 

manopera lucrari 

deszapezire 



INVESTIȚII 

1. SC RIFANIA 

DRUMCONSTRUCT 

SRL 

Reabilitare/modernizare 

drumuri(ulite) locale (Duca, 

Groape, Negrescu, Purcarea, 

Ureche-Serban. Valea Dedii, Valea 

Macului, Valea Omului) com. 

Bezdead, jud. Dâmbovița” – in 

lungime totala de 2454 ml (2,454 

km) 

4145/16.05.2018 

  

  

Act Aditional nr 

1544/22.02.2019 

11.05.2020 Valoare totala 

1.061.102,83 lei 

inclusiv TVA 

 Rest executat 

342.677 LEI 

Procedura 

simplificata 

2. SC CAMION 

SERVICE 

LOGISTIC SRL 

"Reabilitare/modernizare drumuri 

(ulite) locale, Varjoghe-Voinoiu, 

Gabrieni, in comuna Bezdead, 

judetul Dambovita" 

4594/31.05.2018 

 Act aditional  1/ 

22.02.2019 

4893/11.06.

2019 

464.789,7 lei  

inclusiv TVA 

Achizitie 

directa 

3. SC PROSTRATEGY 

CONSTRUCTION 

SRL 

Extindere și modernizare Centrul 

Cultural Bezdead, sat Bezdead, 

comuna Bezdead, jud. Dâmbovița 

4643/06.06.2018 

  

Act aditional 

1/21.03.2019 

05.06.2019  Valoare totala 

1.960.781 

LEI inclusiv 

TVA 

Rest de executat 

1.196.961   LEI 

Procedura 

simplificata 



INVESTIȚII 

4. SC CAMION 

SERVICE LOGISTIC 

SRL 

“Extindere si modernizare a retelei de 

apa potabila in comuna Bezdead, 

judetul Dambovita „ 

5315/27.06.2018 

  

Aditional nr 1/ 

22.02.2019 

26.06.2020  4.397.492,48 

lei exclusiv 

TVA 

  

  

  

Procedura 

simplificata 

5. SC DESIGN STUDIO 

SRL 

Servicii proiectare tehnic  +asistenta 

tehnica pt  scoala gimnaziala „ 

Grigore Radulescu” 

 

4181/21.05.2019 21.06.2019 200.000 lei 

exclusiv TVA 

Procedura 

simplificata 

6. TERRA INVEST 

MANAGEMET SRL 

 

Servicii de proiectare ulite locale 3048/10.04.2019 10.05.2019 75.426,96 lei  Achizitie 

directa 

7. API DESIGN 

MATASARU SRL 

Servicii proiectare parc Magura 3128/11.04.2019 11.05.2019 9520 lei Achizitie 

directa 



INVESTIȚII 

8. DESIGN STUDIO 

SRL 

Servicii de proiectare (proiect 

tehnic, detalii de executie, asistenta 

tehnica din partea proiectantului 

cand aceasta nu intra in tarifarea 

proiectarii) pentru realizarea 

obiectivului obiect „ Desfiintare 

partiala, extindere, reabilitare, 

modernizare si dotare Scoala 

Gimnaziala “ Grigore Radulescu” 

din comuna Bezdead, judetul 

Dambovita” 

4181/21.05.2019 

  

  

  

21.06.2019 Valoare totala 

200.000 LEI 

Procedura 

simplificata 

9. SC PROSTRATEGY 

CONSTRUCTION 

SRL 

LUCRARI DE EXECUTIE 

SCOALA 

8797/30.10.2019 30.10.2021 Valoare totala 

9.247.104,24 

LEI 

Procedura 

simplificata 



 Anchete sociale VMG – 98 

 Anchete sociale ASF –  36 

 Anchete sociale ptr. Judecatorie – 12 

 Anchete sociale ptr.  burse si calculatoare –12 

 Anchete handicap minori – 12 

 Anchete handicap adulti –  85 

 Intocmit si depus dosare de  indemnizatie crestere copil la AJPIS – 16 

 Intocmit si depus dosare stimulent de insertie AJPIS  – 9 

 Intocmit si depus dosare alocatii de stat la AJPIS – 9 

 Intocmit  dosare si efectuat anchete sociale ajutoare de urgenta – 4 

 Intocmit anchete sociale si adrese  la DGASPC ptr.copii si adulti – 20 

 Intocmit lunar si depus  situatii VMG, ASF, handicap 

 Intocmit lunar state de plata indemnizatii handicap 

 

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA 



 Intocmit anchete sociale pentru acordarea tichetelor sociale – 2 

 Intocmit borderouri si distribuit lunar tichete sociale gradinita     

 Intocmit lunar si transmis la Trezorerie prestaj ptr. platile  efectuate pentru 

asistentii personali si indemnizatiile de handicap 

 Intocmit dosare pentru ajutor incalzire – 56 

 Eliberat adeverinte de beneficiari VMG  –  27 

 Intocmit lunar procese verbale de verificare pentru asistentii persoanelor cu 

handicap 

 Vizite efectuate la  domiciliul persoanelor cu  diverse probleme sociale 

 Intocmit  trimestrial fise de monitorizari pentru copiii cu parinti plecati la munca 

in strainatate – 25 

 Raspunsuri la adresele primite de la Institutiile judetene cu care avem relatii de 

colaborare  

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA 



• Completarea si actualizarea datelor in registrul agricol pe suport de hartie pentru 

perioada 2015-2019 (3825 pozitii );  

• S-au introdus in Registrul Agricol Electronic un numar de 3762 pozitii de rol; 

• Eliberat adeverinte de rol (terenuri + animale) necesare la APIA pentru 341 

fermieri;  

• Intocmirea a aproximativ 132 documentatii  la solicitarea proprietarilor, necesare la 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara-Dambovita si la Biroul Notarului 

Public, in vederea dezbaterii succesiunilor; 

• Eliberarea a aproximativ 162 adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de ajutor 

social;  

• Eliberarea a aproximativ 124  adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de alocatie 

de sustinere a familiei; 

• Eliberarea a 64 adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de ajutor pentru incalzire;  

 

COMPARTIMENT AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR 



• 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 11 proprietati, respectand procedurile prevazute de 

Legea Nr. 17/2014;  

• 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 AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR 



 S-a intocmit un numar de 148 certificate de urbanism si 84 de autorizatii de 

construire . 

 S-a efectuat 17 regularizari de taxa si procese verbale de receptie pentru 

constructii autorizate, persoane fizice. 

 S-a participat impreuna cu viceprimarul  la deplasarile in teren efectuate in urma 

sesizarilor cetatenilor comunei Bezdead si s-a intocmit procese verbale de 

constatare ;  

 S-a raspuns la adrese ale C.J. Dambovita sau ale altor institutii, pe linie de 

urbanism. 

 S-a intocmit lunar si trimestrial rapoartele statistice privind constructiile de 

locuinte si alte categorii de constructii si s-a transmis catre Directia Judeteana de 

Statistica Dambovita. 

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 



 S-a intocmit referate de necesitate si note de fundamentare pentru achizitionarea 

de servicii, lucrari si produse in vederea incheierii de contractelor de servicii, 

lucrari si produse pe anul 2019. 

 S-a intocmit Jurnalul Evenimentelor pentru cladirile de interes public, pentru anul 

2019.  

 Am intocmit si depus la ISC documentele necesare inceperii lucrarilor pentru 

investitiile:  ,,Modernizarea ulitei Mihaiescu in comuna Bezdead, judetul 

Dambovita”, ,,Amenajare centru de recreere in comuna Bezdead, sat Magura, 

judetul Dambovita” si am intocmit documentele necesare receptiei la terminarea 

lucrarilor pentru investitiile: ,, Reabilitare/Modernizare drumuri, (ulite) locale, 

Virjoghe-Voinoiu, Gabrieni, in comuna Bezdead, judetul Dambovita” si ,,Extindere 

si modernizare Centru Cultural in comuna Bezdead, judetul Dambovita” 

 

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 



In anul 2019, la compartimentul de mediu s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 - participarea la recepţionarea de lucrări ce s-au efectuat la nivelul localitatii la un 

numar de 14 lucrari; 

 - 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 88 de 

masuratori; 

 - intocmirea situatiilor lunare pe linia protectiei mediului; 

 - solutionarea unui numar de 30 cereri  privind  scutirea sau reducerea de la taxa de 

habitat. 

 - distribuirea apei potabile in perioada de seceta din anului 2019 cu cisterne ISU. 

 - participarea la obţinerea acordului de mediu pentru un numar de 4 obiective. 

 - intocmirea lunara a protectiei muncii la beneficiarii legi 416/2001 si lunara, 

trimestriala la personalul primariei. 

COMPARTIMENTUL DE MEDIU 



Activitătile care s-au desfășurat în cadrul compartimentului pentru situații de urgență, în 

cursul anului 2019, sunt următoarele: 

 S-a întocmit Planul de analiză și acoperire a riscurilor pentru Comuna Bezdead; 

 S-a întocmit Planul de evacuare și Tabara de sinistrați la nivelul Comunei Bezdead; 

 S-a întocmit și transmis lunar situația privind ,,Miercurea Alarmelor,,; 

 S-a întocmit un numar de 4 rapoarte operative privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase; 

 S-a întocmit dosarul de pregatire al voluntarilor din cadrul serviciului pentru situații de 

urgență, fiind instruiți lunar. 

 S-au efectuat controale la gospodariile din Comuna Bezdead pentru a aduce la cunostință 

cetățenilor masurile ce trebuie luate pentru a evita situațiile de urgență. 

 S-a întocmit reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei 

Bezdead; 

 S-au redactat  documentele necesare conform avertizărilor meteo, în număr de 19;  

 Am raspuns la toate adresele primite ce viza Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență; 

 Am participat la toate instruirile organizate de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

,,Basarab I,, al Județului Dambovița.   

COMPARTIMENTUL SVSU 



 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii 

„Vasile Voiculescu” Bezdead, aprobat în şedinţa de Consiliul Local , orientându-şi 

preocupările spre îndeplinirea la parametrii superiori a atribuţiilor, competenţelor şi 

responsabilităţilor ce îi revin ca instituţie de cultură în comunitate. 

 La 31 decembrie 2019, biblioteca deţinea în colecţiile sale 11037 volume din toate 

domeniile cunoaşterii umane, având deci, un caracter enciclopedic, indicele de dotare 

fiind de 2,52 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. 

 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 



 Indicele de lectură este de 4,5 volume difuzate/cititor în 2019, iar indicele de 

atragere la lectură a populaţiei calculat pentru anul 2019 este de 2,42 %.  

 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 106 de utilizatori, aceștia fiind de la Filiala Măgura.    

S-au difuzat 477 documente, din care 12 publicații pentru copii. 

 În anul 2019 au fost inregistrati în caietul de evidenţă a utilizatorilor la Filiala 

Măgura un număr de 267 cititori (frecvenţa totală a cititorilor), din care un număr de 

50 utilizatori au folosit calculatoarele pentru Internet  şi un număr de 8 persoane au 

utilizat soft-urile Biblionet (Intuitext), imprimantă, scanner şi videoproiector.    

 Activitatea de animaţie a fost tratată cu aceeaşi importanţă ca şi în anii 

precedenţi. În perioada care a trecut de la începutul anului s-a participat la acţiuni 

culturale organizate de instituțiile din localitate și de bibliotecile din județ.  

 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 

 RELAŢII CU PUBLICUL 



Activități cultural-artistice în perioada ianuarie-februarie 2020 

Ianuarie: Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu”  

 ZIUA CULTURII NAȚIONALE – Medalion literar - Mihai Eminescu; 

 ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE - Eveniment istoric: 24 Ianuarie; 

Februarie: Parteneriat cu Primăria Comunei Bezdead  

 Analiza activităţii desfăşurate de biblioteci în anul 2019, prezentarea 

Programului de activitate pe anul 2020 şi a Strategiei acestor instituţii de cultură la 

Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa; 

 CAMPANII DE INFORMARE: *Întâlnirea membrilor CAR Pensionari 

„SPERANȚA” Pucioasa, Punct de lucru Bezdead - Ajutorul reciproc între pensionari; 

*Întâlnire cu specialiștii A.P.I.A. Pucioasa. 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 

 RELAŢII CU PUBLICUL 



 Au fost date 8 907 informaţii verbale, generale sau parţiale; 

 Au fost organizate 11 expoziţii tematice; 

 Au fost organizate 28 activităţi culturale cu participarea a 1108 persoane; 

 S-a administrat facebook –ul bibliotecii: http://www.facebook.com/biblioteca.bezdead 

şi s-a urmărit administrarea Site-ul Primăriei Bezdead, cu adresa: www.bezdead.ro ; 

 În cursul anului 2019, obiectivul principal în Automatizarea Prelucrării Informaţiilor şi 

Serviciilor a fost asigurarea suportului hardware necesar accesarii Internetului în 

biblioteca filialei Măgura; 

 S-a ținut cont de propunerile domnilor consilieri, a conducerii Primăriei, de îndrumările 

primite de la instituţiile de specialitate judeţene pentru a asigura o bună organizare şi 

desfăşurare a demersului bibliotecar, îndrumând lectura celor care intră în universul cărţii, 

formându-i şi menţinându-i ca beneficiari permanenţi ai valorosului potenţial pe care îl 

deţine biblioteca. 

 

 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 

 CERCETARE, INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ 

http://www.facebook.com/biblioteca.bezdead
http://www.bezdead.ro/


 Sălii de Evenimente Măgura s-a alăturat un obiectiv nou, și anume Centrul Cultural 

din Bezdead (fostul Căminul Cultural Nr. 2 „Valea Macului”) inaugurat în data de 14 

octombrie 2019 unde s-au desfășurat diverse evenimente, cum ar fi: spectacole 

folclorice, serbări cu obiceiuri de iarnă, evenimente din viața localnicilor (nunți, 

botezuri, praznice de înmormântare, etc.). 

 În anul 2019 la Sala de Evenimente Măgura au fost 16 solicitări: 1 – nuntă, 1 – 

petrecere de cununie, 3 – potroace, 4 – botez, 3 – tăiere de moț, 4 – praznice de 

înmormântare. Stabilirea taxelor de închiriere s-a făcut conform HCL nr. 

88/31.07.2017, modificându-se ulterior cu HCL nr. 110 din 22.10.2019, iar la Centrul 

Cultural Bezdead au fost 2 solicitări (botez). 

 

COMPARTIMENTUL CĂMIN CULTURAL 



PRIMAR, 

PROF. TEODORA ANGHELESCU 

MULȚUMESC, 


