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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 2020 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 2020 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 2020, 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; 

 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 114 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 729 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 135 seturi de anexe 1 și 2 necesare la înstrăinarea imobilelor 

sau înscrierea acestora în evidențele de cadastru și carte funciară ale OCPI 

Dâmbovița; 

 am actualizat un număr de 3656 poziții de rol pentru anul 2018 și un 

număr de 3434 poziții de rol pentru anul 2019 și un număr de 3741 poziții 

de rol pentru anul 2020,  introduse în programul informatic ATS – ”Sistem 

informatic pentru Registrul Agricol electronic în județul Dâmbovița – zona 

Moreni” gestionat de CJ Dâmbovița 

 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 2020: 

 Au fost inregistrate un număr de 124 de audiențe, 253 dispoziții, 97 Hotărâri și 15 

reclamații și sesizări; 

 S-a operat  în Registrul Electoral un număr de 61 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 10021 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 77 certificate de deces, 22 certificate de naștere, 16 certificate de 

căsătorie și s-a operat 260 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă; 

 S-au înregistrat un număr de 11 căsătorii, au fost soluționate un număr de 4 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 

2020 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 253 

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 97 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 114 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale 

(Anexa 24), transmise în termen, în condițiile legii; 

 S-au înregistrat un număr 15 petitii carora li s-a dat răspunsul in termenul legal. 

Referitor la procesele înregistrate pe rolul instantelor de judecata in anul 2020 s-a 

conlucrat cu avocatul care reprezintă institutia pentru furnizarea datelor necesare; 

 S-au inregistrat un numar de 2 contracte arenda in cursul anului 2020 și s-au 

eliberat/prelungit un număr de 12 atestate de producător; 

 S-au acordat un număr de 40 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 2020 s-a aprobat bugetul local prin HCL nr. 18/14.02.2020, iar in 

cursul anului au avut loc 13 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 2020 au fost stabilite in suma de 6 662 

000  lei, rectificate la suma de 13 668 000 lei si s-a incasat suma de 13 477 

629 lei, in proportie de 98.61 %, 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 169 mii lei, 

excedentul la finele anului curent fiind in suma de 407 mii  lei.  

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 Cheltuielile bugetului local au fost stabilite in suma de  6 791 000 lei, rectificate la 

suma de 13 837 000 lei, din care s-a utilizat suma de 13 239 494 lei pentru:  

 cheltuieli de personal – 2 443 168 lei  

 cheltuieli materiale de intretinere si functionare – 1 205 219  lei  

 dobanzi - 42 974 lei 

 asistenta sociala – 958 718 lei  

 asociatii si fundatii - 90 420 lei  

 sustinerea cultelor – 7 000 lei 

 proiecte fonduri nerambursabile - 5 322 764  lei 

 cheltuieli de capital – 3 142 984  lei  

 rambursare imprumut - 34 089 lei 

 plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent - 10842 lei 

 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



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

 autoritati publice - 2 038 940  lei   

 alegeri locale- 4 110 lei 

 tranzactii privind datoria publica locala – 43 974  lei  

 protectie civila-10 865 lei 

 invatamant- 5 490 484  lei  

 sanatate-30 439 lei 

 camine culturale -629 753 lei  

 culte – 7 000  lei  

 asistenta sociala- 1 730 033 lei  

 iluminat public – 101 995 lei  

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 alimentare cu apa, -1 392 030  lei 

 agricultura-163 638  lei  

 transporturi – 1 596 233 lei  

 

 Investitiile finantate din bugetul local in anul 2020 au fost urmatoarele:  

 Desfiintare partiala, extindere modernizare si dotare Scoala Grigore 

Radulescu – 

5 332 764 lei 

 Proiectare dispensar uman Ramata- 30 439 lei 

 Parc Magura- 190 966  lei 

 Parc Bezdead 341 993 lei 

 Extindere şi modernizare a reţelei de apă potabilă-1 392 030 lei 

 Reabilitare/modernizare drumuri/ulite de interes local -1 187 556  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 nr. de 297 mijloacelor de transport, la solicitarea 

contribuabililor din care: 195 mijloace de transport luate în evidenţă şi 102 

mijloace te transport scoase din evidenţă ; Pentru cele 102 mijloace de transport 

instrainate s-au intocmit si transmis adrese catre primaria de domiciliul a 

cumparatorului si s-au operat in programul DRPCIV. 

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

înregistrarea tuturor debitelor şi scaderilor de debite produse în cursul anului 

fiscal 2020, rezultand un numar de 3013de operaţii pentru debitare şi un numar 

de 702 opraţiuni de scadere. 

• S-au emis un număr de 4327  chitanţe automate şi un numar de 405 chitanţe 

manuale  care au fost operate în programul  informatic, fiind încasată în 

numerar suma de 749.815 lei. 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 



• Au fost operate în programul informatic un  număr de 197 ordine de plată cu 

suma de 245.774 lei. 

• Au fost redactate  si transmise  un numar de 57 raspunsurilor solicitate de 

diverse institutii si persoane. 

• S-au eliberat un  număr de 38 certificate de venit solicitate de contribuabili. 

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

numerar ale instituţiei  în suma de 749.815 lei. 

• 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 2020 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. 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 



 S-au întocmit 6  borderouri debite cu un numar de 365 poziţii şi                    

6 borderouri scadere cu un numar 289 de  poziţii pentru amenzi.  

 Pentru cele 365 procese verbale de contatare 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 365 confirmari de primire 

debite. 

 Au fost întocmite şi înaintate  instanţei de judecată un număr de 38 dosare 

în vederea transformarii amenzilor  în munca în folosul comunitaţii,  pentru 

contravenientii care nu realizează venituri şi nu deţin bunuri 

mobile/imobile. 

  

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 



 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 

contribuabilii care înregistrează restante la plata impozitelor și taxelor locale. 

 

 În anul fiscal 2020 au fost stabilite debite totale (listă de rămăşiţă şi 

debite curente)  în sumă de 1.269.482  lei şi a fost încasă suma de 995.589  lei, 

avand, la data de 31.12.2020,  un grad de colectare de 78.4 %. 

 

 Din lista de rămăsiţă înregistrată la data de 31.12.2019 în sumă de 

277.500 lei  s-a încasat suma de 175.379 lei.  

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 



 In  Achiziţii Publice,  în cursul anului 2020 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 2020; 

 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 2020: 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

SERVICII 

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. AVOCATII GABRIEL 

CIOACA&ASOCIATII 

SERVICII AVOCATURA 99/07.01.2020 07.01.2021 3.000 LEI  

3. ADI-COM  SOFT PROGRAME INFORMATICE 10379/20.12.2019 20.12.2020 9996  lei/ an 

4. TELEKOM METRONET SERVICII  DE INTERNET 3928/13.05.2019 13.05.2021 5710,08 LEI / 2 ANI 

5. STEFAN ANDA PFA MEDIATIZARE ACTIVITATI 12.07.2019 12.07.2020 400 LEI/LUNA 

6. CABINET DE AVOCAT 

MARIAN GHEORGHE 

CABINET AVOCATURA 4906/30.06.2020 31.12.2020 1.250 LEI 

7. SC N&L PREST COM 

SRL 

INCHIRIERE EPSON 8674/25.10.2019 25.10.2020 300 LEI 

8.  SC N&L PREST COM 

SRL 
Servicii de reparare si 

intretinere( calculatoare, 

copiatoare, sistem 

supraveghere) 

1057/03.02.2020 01.01.2021 1500 LEI 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

SERVICII 

9. SC GIVISOMA SRL Servicii ,, exploatari 

forestiere 

1760/25.02.2020 31.12.2020 1000 LEI 

10. CN POSTA ROMANA SA Primire, preluare si livrare 

corespondenta 

1972/28.02.2020 31.12.2020 (In functie de numarul trimiterilor) 

11. SC UPS ROMANIA SA Servicii de internet si 

televiziune 

7879/01.10.2019 01.10.2021 24.5  euro 

12. SC GIVISOMA SRL Exploatari forestiere 

(igienizare padure) 

2649/19.03.2020 

  

  

31.12.2020 1000 lei 

13. SC DIVERSAPRO SRL Sponsorizare masti 3604/08.05.2020 - - 

14. ORANGE ROMANIA   

Abonament tablete  

3611/08.05.2020 08.08.2022 

(4 luni gratuit-= 27 

luni) 

4,5 EURO/TABLETA 

15. ORANGE  ROMANIA Abonament telefon 4120/28.05.2020 28.05.2021 850 lei 

16. MIHALACHE 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Servicii de promovare 

Comuna Bezdead 

5449/16.07.2020 16.09.2020 7000 lei 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

SERVICII 

17 ENDERED Tichete vacanta 5267/08.07.2020 - -- 

18 BCR S.A SNEP 5862/03.08.2020 03.08.2021 1% (maxim 30 lei) 

19 VODAFONE CONTRACT CAMERE 

SUPRAVEGHERE 

6263/18.08.2020 24 LUNI 

20.08.2022 

  

20 SFERATOP SURVEY SRL Ridicari topo, inscriere in carte funciara, 

obtinere plan de incadrare  pe 

ortofotoplan pentru Filian, Motoc, 

Baidac si Usurelu, Voinari, Vasiliu, 

Ciuca, Ionesc, Mieilica. 

5566/21.07.2020 21.10.2020 10.000 lei 

21 SFERATOP SURVEY SRL Plan topo punere posesie Avanu 5896/04.08.2020 04.09.2020 800 lei 

22 POLIMED  Analize PCR+ IGG 8110/21.10.2020 21.10.2021 460- PCR 

120- IGG 

23 ELECTRICA FURNIZARE 

SA 
ADITIONAL PRELUNGIRE 

CONTRACT  

8855/17.10.2020 31.12.2021   

24 GEODATA SERVICES 

SRL 
ZBOR +RENNS 8904/19.11.2020 16.11.2021 69.995,6 lei fara TVA 

25 HEIDELBERGCEMENT 

ROMANIA S.A. 
Contract sponsorizare calcar reconcasat 8907/19.11.2020 31.12.2020 Sponsorizare 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

FURNIZARE 

Nr crt. DENUMIRE FIRMA OBIECTUL ACHIZITIONAT PRET fara TVA  

1 SC N&N PRESTCOM SRL Cartuse, cilindru,indigo 1.008,40 lei 

2 ZVEN PRINT  SRL Cartea ,,Vatra si oamenii in freamatul 

vremii‟‟ Victor Davidoiu 

4.200,00 lei 

3 YOLANS COM SRL  Mape Personalizate 855,00 lei  

4 SC DNS BIROTICA SRL Fiset metalic 1.300,00 lei 

5 TERRA BILD SRL Dispencer+ gel dezinfectant 1.358,98 lei 

6 SC MITALIS QUALITY TEAM SRL Termometru non-contact 370,00 lei 

7 SC GABIMOB SRL Pachet consumabile 1.368,80 lei 

8 SC COMPPIL S.A Substante stropit pomi 429,81 lei 

9 SC MARCOMAT SRL Materiale Constructii AVANU 1.352,88 lei 

10 SC MOBILGO24 SRL Manusi +Dozator gel 996 lei  

11 SC DONATO COM SRL Materiale constructii  NEAGOE 1.420,17 lei 

12 Ii BREZEANU EDUARD VALENTIN Materiale Camin (plase insecte) 840,00 lei 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

FURNIZARE 

Nr crt. DENUMIRE FIRMA OBIECTUL ACHIZITIONAT PRET fara TVA  

13 SC OCTOGON SRL Pachet Consubabile 2.367,36 lei 

14 SC N&L PREST COM SRL Router, pc 2.176,47 lei 

15 SC N&L PREST COM SRL Cartus, role fax  1.693,28 lei 

16 SC ROTAREXIM S.A Registre Agricole 2.827,94 lei 

17 COSTEA RADUT- I.I. Container, teava pvc 2.473,96 lei 

18 SC ROGAMA SRL Materiale Vopsit, Motocoasa 941,19 lei 

19 SC DNS BIROTICA SRL Pubele gunoi 2.610,00 lei 

20 NAGUMA MEDICAL SUPLY 

SRL 

Masti de protectie 325,00 lei 

21 SC N&N PRESTCOM SRL Cartuse, cilindru,indigo 1.008,40 lei 

22 SC GRUP EDITORIAL DZC SRL Dezinfectant maini 235,29 lei 

23 SC LADYNFOR PROD SRL Echipamente protectie  6.520,00 lei 

24 SC GABIMOB SRL Pachet Consumabile 1.330,49 lei 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

FURNIZARE 

Nr crt. DENUMIRE FIRMA OBIECTUL ACHIZITIONAT PRET fara TVA  

25 TEPROMETAL INTERA SRL Termometru digital 510,00 lei 

26 SC ELDO INVEST SRL Gel dezinfectant maini 137,25 lei 

27 SC NAGUMA MEDICAL SUPLY SRL Masti de protectie 630,00 lei 

28 GABI MOB Papetarie si rechizite 1.407,31 lei 

29 GABI MOB Produse curatenie 252,11 lei 

30 FAXMEDIA TOUR Participare ACOR  1.640 LEI 

31 SC ROTAREXIM SA Registre agricole 3.518,71 

32 SC COLORSCOPIC DESIGN SRL Calendare 2021 8.250,00 lei 

33 GABI MOB Papetarie si rechizite 1.233,54 lei 

34 DIRALITEX COM SRL Garnituri pat 970,00 lei 

35 FAXMEDIA CONSULTING Pachetul alesului local 1460 lei 

36 SC N&N PRESTCOM SRL Cartuse  1.815,13 lei 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

LUCRĂRI 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

   firma 

Denumire lucrare data inceperii 

contractului 

data finalizarii 

contractului 

valoare lucrare 

lei 

     1 SC CAMION 

SERVICES LOGISTIC 

SRL 

Lucrari de reabilitare 

,,Coporod‟‟ si Valea 

leurzii‟‟ 

19.05.2020 29.05.2020 330.663,60 + 

tva 

2 STEFAN ION 

CRISTINEL 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Placare alee spatiu de 

recreere si sport  

30.04.2020 30.05.2020 600. 

3 N&L PREST COM SRL Achizitionare si montare 

camere supraveghere 

3688/12.05.2020 15.05.2020 3.736 

4 I I OPRESCU V. 

GHEORGHE 

Introducere conducta apa 

Badea 

8188/23.10.2020 23.01.2021 5.400 

5 SC  AMIRAS C&L 

IMPEX SRL 

Contract 

montare/demontare 

iluminat festiv 

9408/8.12.2020 08.02.2021 7.440,99 



PRIMAPREST 

Nr. Denumire proiect Data incheierii 

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoarea 

proiectului 

1 Montare sistem iluminat iarna 1022/03.02.2020 29.01.2020 2616,67 lei  

2 Lucrari de reparare a acoperisurilor cladirilor culturale si 

administrative 

1362/11.02.2020 11.04.2020 7.123.61 lei 

3 Lucrari de reparare a ulitelor ,, Valea Barzii‟‟ si ,,Petrescu‟‟ 2060/03.03.2020 03.05.2020 13,317.44 lei 

4 Lucrari de amenajare a drumului de acces si a izvorului de apa 

sarata 

2466/12.03.2020 12.05.2020 13,128.31 lei 

5 Lucrari de amenajare a drumului de acces si de igienizare a 

terenurilor 

2512/13.03.2020 13.05.2020 45. Lei 

6 ,, Lucrari de confectionare a unui suport si montare a sirenei de 

alarmare a populatiei in caz de dezastre a Comunei Bezdead‟‟ 

2956/02.04.2020 02.06.2020 4,220.48 lei 

7 ,,Lucrari de reparatie prin betonare a Ulitei Filipesti din Comuna 

Bezdead, Judetul Dambovita‟‟ 

3472/04.05.2020 04.07.2020 69,048.27 

8 ,,Lucrari de preluare si captare a apelor pluviale si refacere 

carosabil punct ,,Belei‟‟ si amenajare alee pietonala in punctul 

,,Anton‟‟ din Comuna Bezdead, Judetul Dambovita‟‟ 

3890/20.05.2020 20.06.2020 2,345.39 lei 

9 ,,Lucrari de reparatie s ulitelor locale din Comuna 

Bezdead,Judetul Dambovita‟‟ (Ioneci si Tunari) 

4598/18.06.2020 18.08.2020 6.380.39 



PRIMAPREST 

Nr. Denumire proiect Data incheierii 

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoarea 

proiectului 

10 ,, Lucrari de reparatie prin betonare a rigolei pe Ulita Mihaescu in 

Comuna Bezdead, Judetul Dambovita‟‟ 

4998/02.07.2020 02.10.2020 40.624,58 

11 ,,Lucrari de reparatie prin betonare a Ulitelor Cioroba, Tudor si 

Puiu Dumitrescu, Ropotan in Comuna Bezdead, Judetul 

Dambovita‟‟ 

4999/02.07.2020 02.09.2020 98.501,99 lei 

12 ,,Lucrari de refacere a podetului din punctul ,,Pompe apa,,  a ulitei 

Stoian si a ulitei Tunari din comuna Bezdead, Judetul Dambovita,, 

4892/29.06.2020 29.09.2020 59.335,30 lei 

13 ,,Lucrari de amenajare trotuar acces loc de joaca in Comuna 

Bezdead, Judetul Dambovita,, 

7204/21.09.2020 21.11.2020 5.944,50 lei 

14 ,,Lucrari de introducere a conductei de alimentare cu apa in 

prelungirea Ulitei Coltesti din comuna Bezdead, Judetul Dambovita 

7034/14.09.2020 14.11.2020 3.200,05 lei 

15 ,,Lucrari de introducere a conductei de alimentare cu apa in 

prelungirea Ulitei Valea lui Coman din comuna Bezdead, Judetul 

Dambovita 

8864/17.11.2020 17.01.2021 31.407,33 lei 

16 ,,Lucrari de reparare prin balastare cu calcar a ulitelor locale din 

Comuna Bezdead 

9382/07.12.2020 07.02.2021 14.789,08 lei 



INVESTIȚII 

Nr. 

crt

. 

Denumire firma Denumire investitie Data incepere 

contract 

Data finalizarii 

contractului 

Valoare 

contract 

 1 SC CAMION SERVICE 

LOGISTIC SRL 

“Extindere si modernizare a retelei de apa 

potabila in comuna Bezdead, judetul 

Dambovita„ 

5315/ 

27.06.2018 

  

 03.05.2021  

  

 

4.441.288,71  

lei inclusiv TVA 

  

 2 SC  PRO STRATEGY 

CONSTRUCTION SRL 

Desfintare partiala, extindere, reabilitare, 

modernizare si dotare Scoala Gimnaziala 

,,Grigore Radulescu‟‟Din Comuna Bezdead 

Judetul Dambovita 

9132/ 

8.11.2019 

11.11.2021 11.093.516,8 

INCLUSIV 

TVA 

 3 SC G&M ROAD 

BUILDING 

ENGINEERING SRL 

„MODERNIZARE DRUMURI DE 

INTERES LOCAL IN COMUNA 

BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA” 

2376/ 

11.03.2020 

30.03.2021 2.236.463,68 lei 

(fără TVA), 

 4 TISS LUC CONSTRUCT 

SRL 

Amenajare parc in Satul Magura, Comuna 

Bezdead 

7492/ 

16.09.2019 

16.05.2020 235.278,27 LEI 

 5 TIS LUC CONSTRUCT 

SRL 

  

Amenajare loc de joaca in comuna Bezdead, 

Sat Bezdead 

3694/ 

13.05.2020 

06.09.2020 243894,59 lei 



 Fise de monitorizare pentru copii cu parinti plecati la munca in strainatate – 13  

 Anchete sociale VMG – 90 

 Anchete sociale ASF –  28 

 Anchete sociale ptr. Judecatorie – 8 

 anchete sociale pentru copiii cu CES – 4  

 Anchete handicap minori – 3 

 Anchete handicap adulti –  40 

 Intocmit si depus dosare de alocatii de stat, indemnizatie crestere copil si stimulant de 

insertie – 37 

 Intocmit  dosare si efectuat anchete sociale ajutoare de urgenta – 3 

 Intocmit anchete sociale si adrese  la DGASPC ptr.copii si adulti – 12 

 Intocmit lunar si depus  situatii VMG, ASF, handicap 

 Intocmit lunar state de plata indemnizatii handicap 

 

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA 



 S-a intocmit si transmis lunar la Trezoreria oras Pucioasa prestajul pentru platile 

efectuate a asistentilor personali si indemnizatiilor de handicap; 

 Intocmit si eliberat adeverinte VMG - 21  

 Intocmit dosare de tichete electronice pentru elevii cei mai defavorizati – 78 

 Intocmit dosare de tichete sociale pentru copii de gradinita  - 5   

 Intocmit documentatia necesara si distribuit tichete sociale pentru mese calde pentru 

pensionarii cu varste peste 75 ani cu venituri la nivelul indemnizatiei minime sociale 

conf.O.U.G 115/2020 unui numar de 85 de persoane; 

 Intocmit documentatia necesara si distribuit un numar de 15.500 buc. masti pentru 

pensionarii sistemului public de pensii cu venituri la nivelul indemnizatiei minime sociale 

la nivel de tara; 

 Intocmit documentatia necesara si distribuit un numar de 159 pachete cu produse 

alimentare/igiena conf. O.U.G 84/2020 in cadrul implementarii programului POAD 2018-

2021. 

COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA 



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

perioada 2020-2024 (1632 pozitii );  

• S-au introdus in Registrul Agricol Electronic un numar de 3745 pozitii de rol; 

• Eliberat adeverinte de rol (terenuri + animale) necesare la APIA pentru 329 

fermieri;  

• Intocmirea a aproximativ 135 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 183 adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de ajutor 

social;  

• Eliberarea a aproximativ 86 adeverinte de rol, necesare beneficiarilor de alocatie de 

sustinere a familiei; 

• Eliberarea a 36 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 22 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 144 certificate de urbanism si 47de autorizatii de 

construire din care 15 autorizații de construire/desființare pentru lucrări de 

construcții de clădiri și 32 autorizații de branșamente gaze naturale, branșamente 

apă și branșamente energie electrică. 

 S-a efectuat regularizări de taxă pentru un număr de 10 construcții autorizate. 

 S-a participat împreună cu viceprimarul și consilierul pe probleme de mediu la 

deplasările în teren efectuate în urma sesizărilor cetățenilor comunei Bezdead și s-a 

întocmit procese verbale de constatare ;  

 S-a răspuns la adrese ale C.J. Dâmbovița sau ale altor instituții, pe linie de 

urbanism. 

 S-a întocmit lunar și trimestrial rapoartele statistice privind construcțiile de locuințe 

și alte categorii de construcții și am transmis către Direcția Județeană de Statistică 

Dâmbovița. 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 



 S-a întocmit Jurnalul Evenimentelor pentru toate clădirile de interes public aflate 

înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Bezdead.  

 S-a participat la întocmirea documentele necesare efectuării recepțiilor pentru 

investitiile:  ,,Reabilitare și modernizare loc de joacă pentru copii în comuna 

Bezdead, sat Bezdead, județul Dâmbovița” și ,,Amenajare spațiu de recreere in 

comuna Bezdead, sat Magura, judetul Dambovita”. 

 S-a obținut avizele pentru investițiile „Înființare dispensar în comuna Bezdead 

prin reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire existentă”, ,, Reabilitare 

și modernizare loc de joacă pentru copii în comuna Bezdead, sat Bezdead, județul 

Dâmbovița”. 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 



In anul 2020, la compartimentul de mediu s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 m-am deplasat în teren în urma sesizărilor cetățenilor comunei Bezdead și am 

întocmit procese verbale de constatare;  

 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 26 cereri  privind  scutirea sau reducerea de la taxa de 

habitat. 

 am intervenit alături de șef  SVSU la incendiul de vegetatie uscata în satul Bezdead, 

punctul „Râmata”; 

 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 2020, sunt următoarele: 

 S-a intocmit planul de pregatire al Comunei Bezdead pentru anul 2020. 

 Am participat la toate instruirea organizata de catre Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ,,Basarab I,, al Județului Dambovița.  

 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 dosarul de pregatire al voluntarilor din cadrul serviciului pentru 

situații de urgență, fiind instruiți lunar. 

 S-a întocmit și transmis situația privind ,,Miercurea Alarmelor,, in urma solicitarii 

primite de catre ISU Dambovita.  

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

hidrometeorologice periculoase. 

COMPARTIMENTUL SVSU 



 S-a instituit serviciul de permanenta in urma Avertizarilor meteorologice sau 

hidrologice primite de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Basarab I,, al 

Județului Dambovița in numar de 47 dar si instiintarea populatiei cu privire la 

situatia meteorologica/hidrologica.  

 S-a intocmit dosarul privind Regulamentul de organizare si functionare a 

serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Bezdead si dosarul 

privind organizarea si inzestrarea serviciul voluntar pentru situatii de urgenta.  

 S-a intocmit Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare 

necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020. 

            S.V.S.U Bezdead  a desfasurat activitati specifice de prevenire privind apararea 

impotriva incendiilor  la nivelul localitatii  conform graficului intocmit de catre seful 

S.V.SU. Au fost distribuite la societatile comerciale si afisate pliante cu reguli si masuri 

de aprare impotriva incendiilor  care au avut ca scop informarea si educarea  

persoanelor prin prezentarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor. 

COMPARTIMENTUL SVSU 



 In intervalul de timp analizat (01 Ianuarie- 31 Decembrie 2020), personalul din 

cadrul S.V.S.U. Bezdead  a intervenit la nivelul localitatii  in urmatoarele situatii, dupa cum 

urmeaza: 

 S-a intervenit la incendiu de vegetatie uscata in satul Bezdead, comuna Bezdead, punctul 

“Ramata” -  in data de 08.04.2020, suprafata afectata fiind de aproximativ 3 ha; 

 S-a intervenit  in data de 06.02.2020 pentru indepartarea unui arbore cazut in Satul 

Bezdead ,,Punct Ramata‟‟, datorita vantului puternic din data de 05.02.2020; 

 A fost intocmit raport operativin data de 06.02.2020 in urma vantului puternic din data de 

05.02.2020 care a smuls o parte din acoperisul Caminului Cultural nr. 3 ,,Tarina‟‟, Scolii 

Nr. 2 ,,Vasile Voiculescu‟‟ si a Dispensarului din ,,Punctul Ramata‟‟ 

 A fost intocmit raport operativ privind efectele alunecarii de teren in urma solicitarii 

Doamnei Manoiu Irina in data de 20.05.2020.  

 A fost intocmit raport operativ in data de 23.06.2020 privind efectele fenomenului 

hidrometeorologic produs in data de 22.06.2020 care au dus la alunecare de teren in zona 

Magura DC 4, unde a fost afectat un podet dar si crearea de fagase pe Ulitele ,,Stoian,, ,, 

Tunari,, si ,,Dinu‟‟. 

 

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.  

 Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de studiu, documentare și cercetare ale 

utilizatorilor săi, biblioteca și-a transferat o parte dintre activități în mediul online, 

respectând, astfel, cerințele de distanțare socială. Astfel, au fost inițiate discuţii privind 

modul în care se adaptează bibliotecile la distanţarea socială impusă în această perioadă de 

pandemie. Discuţiile au fost despre activităţile culturale şi umanitare pe care le 

desfăşoară, cum se pregătesc pentru întâmpinarea publicului după ridicarea restricţiilor şi, 

mai ales, care sunt lecţiile învăţate în perioada de criză. 

 La 31 decembrie 2020, biblioteca deţinea în colecţiile sale 11088 volume din toate 

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

de 2,57  vol./locuitor. 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 



 Indicele de lectură este de 1,96 volume difuzate/cititor în 2020, iar indicele de 

atragere la lectură a populaţiei calculat pentru anul 2020 este de 1,09 %.  

 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 92 de utilizatori, aceștia fiind de la Filiala Măgura. S-au 

difuzat 92 documente, din care 30 publicații pentru copii. 

 În anul 2020 au fost inregistrati în caietul de evidenţă a utilizatorilor la Filiala 

Măgura un număr de 47 cititori (frecvenţa totală a cititorilor), din care un număr de 8 

utilizatori au folosit calculatoarele pentru Internet  şi un număr de 29 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, 

astfel că în anul 2020 au fost organizate 14 manifestări culturale. 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 

 RELAŢII CU PUBLICUL 



În perioada care a trecut de la începutul anului am participat la acţiuni 

culturale organizate de instituțiile din localitate și de bibliotecile din județ, cu 

preponderență în mediul online din care menţionez :  

Ianuarie: Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu”și  Primăria 

– ZIUA CULTURII NAȚIONALE – 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu; 

– UNIREA MICĂ – 162 de ani de la Unirea Principatelor Române. 

 Analiza activităţii desfăşurate de biblioteci în anul 2020, prezentarea 

Programului de activitate pe anul 2021 şi a Strategiei acestor instituţii de cultură la 

Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa; 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 

 RELAŢII CU PUBLICUL 



 Au fost date 8 812 informaţii verbale, generale sau parţiale; 

 Au fost organizate 7 expoziţii tematice; 

 Au fost organizate 9 activităţi culturale cu participarea a 623 persoane; 

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

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

 În cursul anului 2020, 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 
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 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 2020 la Sala de Evenimente Măgura au fost 5 solicitări: 1 – control 

oftalmologic, 3 – botez, 1 – praznic de înmormântare. Stabilirea taxelor de închiriere s-

a făcut conform HCL nr. 110 din 22.10.2019, iar la Centrul Cultural Bezdead au fost  

7 solicitări : 2 – control oftalmologic, 1 – majorat, 3 – praznice de înmormântare,           

1 – potroace . 

 

COMPARTIMENTUL CĂMIN CULTURAL 



PRIMAR, 

PROF. TEODORA ANGHELESCU 

MULȚUMESC, 


