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“Doamne, dă-mi putere să 

accept lucrurile pe care nu le 

pot schimba, curajul pentru a 

schimba lucrurile pe care le 

pot schimba și înțelepciunea 

de a face diferența între ele!.” 



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

prezentul raport de activitate pe anul 2021 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 în 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 2021 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 funcționar public de conducere, cu 

studii superioare administrative, avizează pentru legalitate actele 

emise de primar și 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 alianță cu cetăţenii 

comunei Bezdead, o instituţie la dispoziţia cetăţeanului. 

 



  În calitate de consilier al Primarului, prezint activitatea desfășurată pe 

parcursul anului 2021, 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 68 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 119 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 35 (treizecișicinci)  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; 

CABINET PRIMAR 



 

 am participat la întocmirea unui număr de 766 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); 

 am participat împreună cu colegii din compartimentul agricol la întocmirea 

unui număr de 137 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 1844 poziții de rol pentru anul 2020 și un 

număr de 1283 poziții de rol pentru anul 2021, introduse în programul 

informatic ADICOM SOFT; 

CABINET PRIMAR 



 

 

 am participat la colectarea actelor de proprietate, întocmirea și depunerea 

documentațiilor necesare în vederea finalizării cadastrului sistematic 

pentru sectorul cadastral 32 – Valea Bârzii, precum și eliberarea cărților 

funciare obținute în urma acestor demersuri. 

 am participat la identificarea proprietarilor, colectarea actelor de 

proprietate și documentațiilor necesare în vederea finalizării cadastrului 

sistematic pentru sectorul cadastral 33 – IAS. 

 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 2021: 

 Au fost inregistrate un număr de 126 de audiențe, 328 dispoziții, 88 Hotărâri și 8 

reclamații și sesizări; 

 S-a operat  în Registrul Electoral un număr de 55 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 pus la dispoziția cetățenilor formulare tip, cereri, pliante în vederea obținerii  a 

actelor și documentelor ce se eliberează de primărie; 

 S-au eliberat 85 certificate de deces, 27 certificate de naștere, 32 certificate de 

căsătorie și s-a operat 281 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă; 

 S-au înregistrat un număr de 17 căsătorii, au fost soluționate un număr de 8 dosare 

de transcriere certificate eliberate de Autoritățile străine și 7 dosare de rectificare. 

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL, 

SOCIETATEA CIVILĂ, REGISTRATURĂ ȘI STARE 

CIVILĂ 



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

2021 activităţi din următoarele 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 328 

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

comunicarea acestora către Institutia Prefectului pentru exercitarea controlului de 

legalitate și către compartimentele și persoanele desemnate pentru asigurarea 

aducerii la îndeplinire a acestora precum și către persoanele fizice sau juridice 

nominalizate în fiecare dispoziţie. 

 Activitatea consiliului local se regăseste în adoptarea unui număr de 88 hotărâri 

contrasemnate de către secretarul comunei, înregistrate în registrul de evidență a 

hotărârilor, comunicate către Instituția Prefectului în vederea exercitării controlului 

de legalitate și aduse la cunoştinţa publică. S-a asigurat pregatirea lucrărilor pentru 

şedinţele C. L. Bezdead, elaborarea proiectelor de hotărâri, asistența pentru cele 3 

comisii de specialitate ale C. L. pentru elaborarea raportului de avizare ale 

proiectelor de hotărâri. 

 

SECRETAR GENERAL UAT  



 Legat de activitatea de secretariat, s-a întocmit răspunsuri, în termenul legal, la 

adresele venite de la diverse instituții și de la diverşi cetățeni și care au fost reparizate 

de doamna primar; 

 Au fost întocmite un număr de 119 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale 

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

 S-au înregistrat un număr 9 petiții cărora li s-a dat răspunsul în termenul legal. 

Referitor la procesele înregistrate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2021 s-a 

conlucrat cu avocatul care reprezintă instituția pentru furnizarea datelor necesare; 

 S-au înregistrat un număr de 4 contracte arendă în cursul anului 2021 și s-au 

eliberat/prelungit un număr de 5 atestate de producător; 

 S-au acordat un număr de 38 audiențe conform programului stabilit de primarul 

localității pentru persoanele ce au solicitat acest lucru, pe diverse probleme; 

 S-a acordat sprijin la toate compartimentele din cadrul primăriei în problemele în 

care au fost solicitări și s-a participat la toate activitățile curente ce s-au desfășurat în 

cadrul instituției. 

 

SECRETAR GENERAL UAT  



 În anul 2021 s-a aprobat bugetul local prin HCL nr. 23/15.04.2021, iar în 

cursul anului au avut loc 8 rectificări bugetare prin care s-a majorat 

bugetul local fie din venituri proprii fie din venituri ce finanțează anumite 

cheltuieli (învățământ-salarii, asistență socială, transferuri de la bugetul de 

stat pentru investiții) împrumuturi și  din venituri din fonduri 

nerambursabile. 

 Veniturile bugetului local pe anul 2021 au fost stabilite în sumă de              

8 682 000  lei, rectificate la suma de 13 310 000 lei și s-a încasat suma de   

12 366 617 lei, în proporție de 92.91 %, procentul calculat în raport cu 

prevederile bugetare.  

 Prin hotărâre a consiliului local s-a aprobat  a se utiliza din excedentul 

anului precedent pentru lucrări de investiții suma de 407 mii lei, 

excedentul la finele anului curent fiind în sumă de 758 mii  lei.  

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 Cheltuielile bugetului local au fost stabilite în sumă de  9 089 000 lei, rectificate la 

suma de 13 717 000 lei, din care s-a utilizat suma de 12 015 550 lei pentru:  

 cheltuieli de personal – 2 523 877 lei  

 cheltuieli materiale de întreținere și funcționare – 11 624 386 lei  

 dobânzi – 41 415 lei 

 asistență socială – 1 081 174 lei  

 asociații și fundații – 77 720 lei  

 burse  - 54 725 lei  

 sustinerea cultelor – 26 000 lei 

 proiecte fonduri nerambursabile – 3 472 811 lei 

 cheltuieli de capital – 3 029 901 lei  

 rambursare împrumut – 126 382 lei 

 plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent – 42 841 lei 

 

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 Pe capitole și subcapitole bugetare execuția cheltuielilor s-a prezentat astfel:  

 autorități publice – 2 313 341 lei   

 tranzacții privind datoria publică locală – 41 415  lei  

 învățământ – 3 797 118  lei  

 sănătate – 199 543 lei 

 cămine culturale – 99 591 lei  

 culte – 26 000  lei  

 asistența socială - 1 974 177 lei  

 iluminat public – 879 708 lei  

 alimentare cu apă – 1 754 821 lei 

 canalizare - 148 750 lei 

 agricultură - 275 154 lei  

 transporturi – 505 932 lei  

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



  Din sursa C - împrumuturi interne: 

 autorități publice – 50 932 lei 

 cultură - 359 882 lei 

 transporturi - 858 979  lei 

Investitiile finanțate din bugetul local în anul 2021 au fost următoarele:  

 Procurare server Ghișeu unic - 4 300 lei 

 Program GIS – 80 000 lei 

 Cadastru localitate – 19 681 lei 

 System video – 19 600 lei 

 Desființare parțială, extindere, modernizare și dotare Școala Grigore Rădulescu – 

3 472 811 lei 

 Proiectare, Reabilitare Grădinița Măgura – 65 450 lei 

 Achiziție dispensar – 45 482 lei 

 

  

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



 Introducere gaze dispensar – 54 994 lei 

 Proiectare modernizare dispensar Bezdead – 99 067 lei 

 Extindere și modernizare a reţelei de apă potabilă – 1 754 821  lei 

 Iluminat public cu LED – 689928 lei 

 Canalizare – 148750  lei 

 Reabilitare/modernizare drumuri/ulițe de interes local – 47 828  lei  

  

 Din SURSA C 

 System video – 50 932 lei 

 Amenajare curte Casa de Cultură – 359 882 lei 

 Reabilitare/modernizare drumuri/ulițe de interes local – 760 000 lei 

 Proiectare drumuri interes local – 98 979 lei 

 

 

 

  

COMPARTIMENT CONTABILITATE 



• S-au eliberat  cca. 400 certificate fiscale solicitate de contribuabili; 

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

din evidenţe a unui nr. de 396 mijloace de transport, la solicitarea 

contribuabililor, din care: 258 mijloace de transport luate în evidenţă şi 138 

mijloace te transport scoase din evidenţă. Pentru cele 138 mijloace de transport 

înstrăinate s-au întocmit și transmis adrese către primăria de domiciliu a 

cumpărătorului și s-au operat în programul DRPCIV. 

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

înregistrarea tuturor debitelor şi scăderilor de debite produse în cursul anului 

fiscal 2021, rezultând un număr de 3104 de operaţii pentru debitare şi un număr 

de 454 operaţiuni de scădere. 

• S-au emis un număr de 4708 chitanţe automate şi un număr de 382 chitanţe 

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

suma de 991.817 lei. 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 



• Au fost operate în programul informatic un  număr de 278 ordine de plată cu 

suma de 590.861 lei. 

• Au fost redactate și transmise un număr de 47 răspunsuri solicitate de diverse 

instituții și persoane. 

• S-au eliberat un  număr de 39 certificate de venit solicitate de contribuabili. 

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

numerar ale instituţiei  în sumă de 991.817 lei. 

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

la plată de către compartimentul contabilitate. 

• S-au întocmit 5 borderouri debite cu un număr de 319 poziţii şi                    

5 borderouri scădere cu un număr 274 de  poziţii pentru amenzi.  

 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 



 Pentru cele 319 procese verbale de constatare a contravenţiilor au fost 

întocmite şi înaintate contribuabililor Somaţii  și 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  instituției din 

care face parte agentul constatator un număr de 319 confirmări de primire 

debite. 

 Pentru impozitele și taxele neachitate la termen s-au întocmit 101 somații și 

titluri executorii pentru suma de 161.784 lei și s-au înființat 42 de popriri 

pentru suma de 96.768 lei.  Urmare a acestor măsuri de executare silită a 

fost încasată suma de 84.783 lei.  

COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 



 Pentru aplicarea măsurilor de executare silită s-au solicitat date de la 

diverse instituții și s-au făcut verificări în programul informatic 

PATRIMVEN pentru aflarea de informații privind: locul de muncă, noul 

domiciliu, dosarul de pensionare sau băncile unde au deschise conturi 

contribuabilii care înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor locale. 

 În anul fiscal 2021 au fost stabilite debite totale (listă de rămăşiţă şi 

debite curente)  în sumă de 1.640.603  lei reprezentând  impozite și taxe locale 

şi a fost încasată suma de 1.403.828 lei, având la data de 31.12.2021  un grad 

de colectare de 85.5 % și  a fost încasată suma de 178.850 lei, reprezentând 

contravaloare lemne de foc. 

 Din lista de rămăsiţă înregistrată la data de 31.12.2020 în sumă de 

341.188 lei cu majorările aferente  s-a încasat suma de 245.304 lei.  

COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 



 În  Achiziţii Publice,  în cursul anului 2021 s-au desfăşurat activităţi ce ţin de 

atribuţiile legate de procedurile de achiziţiile publice, respectiv întocmirea 

documentaţiilor începând cu referatele de necesitate, adrese către societățile cu care 

urma să se încheie contracte, încheierea contractelor privind achiziţiile respective și 

încheierea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor pentru toate 

investiţiile derulate  în 2021; 

 S-au desfășurat activități ce țin de atribuțiile legate de implementarea proiectelor 

asigurând comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea 

obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat, întocmirea unor 

documentații privind circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte 

departamente ale primăriei, asigurarea sistemului informatic, în vederea realizării 

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

consultare în vederea proiectării și realizării bazei de date a primăriei, postarea 

lucrărilor executate în decursul anului, actualizarea informațiilor web și remedierea 

defecțiunilor tehnice, precum și planificarea, organizarea și controlarea activităților 

legate de transportul școlar. 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 



 Asigurarea corectitudinii organizării datelor, remedierii tehnice, corectării, 

actualizării și modelării bazei de date; 

 Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea 

resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului; 

 Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne 

aplicabile și cu condițiile finanțatorului; 

 Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului; 

 În cele ce urmează, vă prezint totalitatea procedurilor de achiziție publică pentru 

anul 2021: 

 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

SERVICII 

Nr. Denumire firma Denumire Serviciu Data incepere 

contract 

Data finalizarii 

contractului 

Valoare contract 

1. GEODATA SERVICES 

SRL 

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

TVA 

2. SC N&L PREST COM 

SRL 

INCHIRIERE EPSON 8207/23.10.2019 23.10.2021 600 LEI fara 

TVA 

3. CABINET DE AVOCAT 

MARIAN GHEORGHE 

CABINET AVOCATURA 63/05.01.2021 31.12.2021 1.250 LEI fara 

TVA 

4. SC N&L PREST COM 

SRL 

Contract reparatii si intretinere 

echipamente UAT 

1057/03.02.2020 03.02.2022 1.250 LEI fara 

TVA 

5. Adi Com Soft Implementare servicii informatice  10311/20.12.2019 20.12.2021 9996  lei/ an 

6. Evaluator EPI 

Simionescu Decebal 

Florin 

Intocmire documentatie de evaluare 

Dispensar 

148/08.01.2021 08.02.2021 1200 LEI fara 

TVA 

7. Ocolul Silvic Pucioasa Servicii Silvice 10002/30.12.2020 31.12.2021 20789,25 lei fara 

TVA 

8. SC UPS ROMANIA SA Servicii de internet Camin V Macului 240/12.01.2021 12.01.2022 17 euro 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

SERVICII 

9. SC MARUDRO  

GENERAL SERVICES 

SRL 

Servicii de arhivare 663/25.01.2021 15.05.2021 36.000,00 lei fara TVA 

10. Cabinet individual 

Medicina Muncii 

Examen medical risc 

profesional salariati 

1569/15.02.2021 31.12.2021 1.125 lei fara TVA 

11.  SC BIG MEDIA 

RELATII PUBLICE SRL 

Digitalizare Monitor Oficial 

Local 

2044/02.03.2021 02.03.2022 2.800,00 lei fara TVA 

12. SC GIVISOMA SRL Contract lemne 2342/09.03.2021 09.09.2021 12.600 lei fara TVA 

13. S.C. DB PRO MEDIA 

CONSULTING SRL 

Contract promovare 

materiale si comunicate 

Comuna Bezdead 

3413/05.04.2021 31.12.2021 4.800 lei inclusiv TVA 

14. Sistem Local de 

Colectare-SLC Dambovita 

SRL 

Preluare echipamente 

electrice si electrocasnice  

17/13.04.2021 12.04.2022 0.3 lei + TVA / KG 

15. ALROXAL IMPEX SRL Contract exploatare lemne 

UA 6C 

4137/28.04.2021 28.06.2021 39.100 inclusiv TVA 

16. Terra invest Management Contract proiectare baza 

sportiva 

4514/13.05.2021 13.05.2022 68.000  fara TVA 

17. SC ADWIN SOFTWARE 

SRL 

Contract licenta anuala 

Aplicatie ,,REGISTA,, 

4996/02.06.2021 02.06.2022 8.000/an  fara TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

SERVICII 

18  VODAFONE 

ROMANIA SRL 

Contract internet sediu/ camere si 

telefonie fixa 

5392/15.06.2021 15.06.2023 1.484,87 lei/ 

luna fara TVA 

19 Vodafone Romania SA Aditional nr. 5 10.06.2021     

20 SC NALBO  SRL Contract curatatorie  5403/16.06.2021 16.06.2022 9 lei cu TVA/ kg 

21 SC GIVISOMA SRL Contract vanzare lemne  5607/24.06.2021 24.08.2021 5600 LEI  

22 SFERATOP SURVEY 

SRL 

Contract intocmire documentatie 

cadastrala si carte funciara, plan 

topografic, Ioneci, Coporod jos, 

Coporod- Mihaescu si teren sport Lot 2 

13.07.2021 13.09.2021 4.850 lei inclusiv 

TVA 

23 SC ANGHEL 

DEVELOPEMENT 

SOLUTIONS SRL 

Intocmire strategie dezvoltare locala 6297/16.07.2021 16.09.2021 25.000 inclusiv 

TVA 

24 PFA DOBRE EUGEN ELABORARE STUDIU TOPOGRAFIC 

SI AVIZ DE GOSPODARIRE 

6468/22.07.2021 06.08.2021 5.000 lei inclusiv 

TVA 

25 ALROXAL IMPEX 

SRL 

EXPLOATARE FORESTIERA UA 6 A, 

UA 10 A, UA 10 D 

6572/27.07.2021 27.12.2021 44.600 lei 

inclusiv TVA 

26 SFERATOP SURVEY 

SRL 

Contract intocmire documentatie 

cadastrala si carte funciara, plan 

topografic ulita Bitanii 

6447/21.07.2021 21.08.2021 1.300 lei inclusiv 

TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

SERVICII 

27 BOMACA PROIECT SRL Contract elaborare SF canalizare 8805/14.10.2021 14.12.2021 125.000,00 lei 

fara TVA 

28 ALROXAL IMPEX SRL EXPLOATARE FORESTIERA UA 12 A, 8808/14.10.2021 14.11.2021 5.044 lei 

inclusiv TVA 

29 SC Casa Proiect Instal 

Consult S.R.L 

Contract elaborare PT Gradinita Magura 9045/22.10.2021 23.11.2021 35.000,00  lei 

fara TVA 

30 SC Casa Proiect Instal 

Consult S.R.L 

Contract elaborare SF Gradinita Magura 9044/22.10.2021 22.11.2021 55.000,00  lei 

fara TVA 

31 SC Casa Proiect Instal 

Consult S.R.L 

Contract de servicii consultanta 9077/25.10.2021 Pe perioada derularii 

proiectului 

35.160,00  lei 

fara TVA 

32 BOMACA PROIECT 

S.R.L 

SF CANALIZARE 8805/14.10.2021 14.12.2021 125.000,00 lei 

fara TVA 

33 SC GIVISOMA SRL Contract  vanzare lemne 9137/26.10.2021 31.12.2021 2.600 lei  

34 SFERATOP SURVEY 

SRL 

Contract intocmire documentatie cadastrala 

cu modificarea geometriei Belciuga 

8988/20.10.2021 20.11.2021 840 lei fara 

TVA 

35 MAD ARCHITECTURE 

SOLUTIONS SRL 

Contract elaborare SF Dispensar Bezdead 9208/28.10.2021 28.01.2022 83.250,00  

lei fara TVA 

36 BOMACA PROIECT SRL Contract elaborare SF Trotuare DJ 710 9487/04.11.2021 19.01.2022 44.000,00  lei 

fara TVA 

37 SFERATOP SURVEY 

SRL 

Contract intocmire documentatie cadastrala 

si carte funciara Dispensar si Podul Rosu 

9558/08.11.2021 08.05.2022 5.020 lei fara 

TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

FURNIZARE 

Nr crt. DENUMIRE FIRMA OBIECTUL ACHIZITIONAT PRET fara TVA  

1 SC COLORSCOPIC DESIGN SRL Calendare de perete personalizate 3.300 lei fara TVA 

2 SC N&L PREST COM SRL Pungi personalizate 357 lei fara TVA 

3  SC Flanco RETAIL SRL Memorii externe 1.302,45 lei fara 

TVA 

4 Faxmedia Consulting SRL Inscriere ACOR 2.800 lei fara TVA 

5 Lavitex Prod srl Steag catarg 700 lei fara TVA 

6 Gabimob srl Pachet art papetarie 783,79 lei fara TVA 

7 Prestari Servicii Primaprest Realizare fotografii, ecusoane, snur ecusoane 997 lei fara TVA 

8 Faxmedia Consulting Inscriere ACOR 4-9 Iulie 2021 4.310 lei fara TVA 

9 SC N&L PREST COM SRL Cartuse imprimanta 1.714,29 lei fara 

TVA 

10 SC N&L PREST COM SRL Router AC750 302,52 lei fara TVA 

11 VALMIR DECOWOOD SRL Set mobilier depozitare 2.700 lei fara TVA 

12 SC. RIPOSTA PE NET SRL Felicitare paste  500 lei fara TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

FURNIZARE 

Nr crt. DENUMIRE FIRMA OBIECTUL ACHIZITIONAT PRET fara TVA  

13 SC COLUMNA FILM STUDIO SRL Felicitare paste 1500 lei fara TVA 

14 SC YOLANS COM S.R.L. Mape personalizate 915 lei fara TVA 

15 SC DANTE INTERNATIONAL SA Anvelope continental duster 1.504,12 

16 FLAX COMPUTERS SRL Stick memorie 415,95 lei 

17 SC N&L PREST COM SRL Carti de vizita 170,00 lei fara TVA 

18 SC N&L PREST COM SRL HDD 4TB (2 buc) 957,98 lei fara TVA 

19 SC N&L PREST COM SRL VIDEORECORDER NVR 32 CANALE 1.655,46 lei fara TVA 

20 SC BALMIX COMP SRL Tricouri personalizate 735,50 lei fara TVA 

21 Gabimob srl Papetarie si rechizite 2124,79 lei fara TVA 

22 SC N&L PREST COM SRL Cartuse imprimanta 1.537,81 lei fara TVA 

23 SC DANTE INTERNATIONAL S.A. 

SC DNS BIROTICA SRL 

Cutie metalica chei 

Etichete chei 

174,24 

24 SC N&L PREST COM SRL Server DELL ,,Ghiseul.ro’’ 3.613,15  lei fara TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

FURNIZARE 

Nr crt. DENUMIRE FIRMA OBIECTUL ACHIZITIONAT PRET fara TVA  

25 SC YOLANS COM S.R.L. Mape personalizate 915 lei fara TVA 

26 Autobon parts tyres S.R.L. Anvelope Michelin Alpin Agilis 2.964,67 lei fara TVA 

27 CUASAR IMPEX SRL Rezervor WC  358,50 lei fara TVA 

28 S.C. FAXMEDIA CONSULTING Pachet de curs administratia locala de la 

A la Z 

474 lei fara TVA 

29 SC COLORSCOPIC SRL Calendare, agende, pixuri personalizate 4.275,00 lei fara TVA 

30 SC HIPERBOREA  IMPEX SRL Registru depozit arhiva 33,61 lei fara TVA 

  

31 SC AMIRAS C&L IMPEX SRL Ghirlande alb si albastru 7.080,00 inclusiv TVA 

32 SC N&L PREST COM SRL Pungi personalizate 1.092 lei fara TVA 

33 Gabimob srl Pachet art papetarie 1.177,58 lei fara TVA 

34 SC COLORSCOPIC SRL Calendare personalizate 3.900,00 lei fara TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

LUCRĂRI 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

   firma 

Denumire lucrare Nr./data inceperii 

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoare lucrare 

lei 

     1 VALMIR DECOWOOD 

SRL 

Piese mobilier sala de sedinte  901/01.02.2021 01.03.2021 20.000,00 lei 

fara TVA 

2  S.C. N&L PREST COM 

SRL  

Contract achizitionare si 

montare panou litere 

volumetrice 

4826/20.05.2021 30.05.2021 9.211,81 lei 

fara TVA 

3 S.C. N&L PREST COM 

SRL 

 Contract refacere retea 

internet sediu primarie 

4698/19.05.2021 26.05.2021 5.981,30 lei fara 

TVA 

4 S.C. N&L PREST COM 

SRL 

Contract inlocuire camere 

supraveghere raza UAT 

Bezdead 

155/08.01.2021 08.08.2021 19.600 inclusiv 

TVA 

5 SC N&L PREST COM SRL Contract montare stalpi 

cemere supraveghere 

autonomie energetica 

5385/15.06.2021 15.09.2021 50.932 lei 

inclusiv TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

LUCRĂRI 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

   firma 

Denumire lucrare Nr./data inceperii 

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoare lucrare 

lei 

     6 SC ADYNOL FOREST 

IMPEX SRL 

Contract balastare Tunari, 

Voinari, Motoc, Ionescu, 

Mieilica 

6315/19.07.2021 19.10.2021 60.000 lei 

inclusiv TVA 

7 SC CASA PROIECT 

INSTAL CONSULT SRL 

Proiectare si executie gaze 

dispensar uman Bezdead 

8747/13.10.2021 27.10.2021 54.993,88 lei 

inclusiv TVA 

8 SC CASA PROIECT 

INSTAL CONSULT SRL 

Contract proiectare si 

executie gaze naturale Scoala 

Magura 

10639/14.12.2021 14.02.2022 6.696,59 lei fara 

TVA 

9 SC DECORLAND SRL Contract achizitionare si 

montare jaluzele verticala 

Scoala Grigore Radulescu 

9699/10.11.2021 20.01.2022 27.415,96 lei 

fara TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

PRIMAPREST 

Nr. Denumire proiect Nr./Data 

incheierii 

contractului 

Data 

finalizarii 

contractului 

Valoarea 

proiectului 

1 ,,Manopera lucrarilor de deszapezire, achizitionarea materialului 

antiderapant si imprastierea acestuia pe DC 4 si drumurile laterale ce 

apartin domeniului public’’ 

8618/09.11.2020 01.04.2021   

2 ,,Lucrari de reparatie prin balastare Ulita Badea din Comuna Bezdead, 

Sat Costisata, Judetul Dambovita’’ 

141/07.01.2021 07.02.2021 3.592,55 lei 

inclusiv TVA 

3 ,,Lucrari de balastare a ulitelor Marta, Gagiu, Tatulescu, Degeratu, 

Minciuna, Valea Leurzii-Garla, Balan din comuna Bezdead, Judetul 

Dambovita 

1276/08.02.2021 08.04.2021 14.003,68 lei 

inclusiv TVA. 

4 Renovare sala sedinta  sediu Primaria Bezdead 618/22.01.2021 02.02.2021 6.457,26 lei 

inclusiv TVA 

5 Lucrari de efectuare manopera bransament apa pentru camin CNI.  1169/04.02.2021 04.04.2021 880,14 lei inclusiv 

TVA. 

6 Lucrari de amenajare ulite Gabrian- Dinu, Chivu, Ionescu, Scobea si 

Tunari 

2907/23.03.2021 23.05.2021 21.748,51 lei  

inclusiv TVA. 

7 Intretinere pomi fructiferi si teren si aplicare substante impotriva 

daunatorilor 

3368/05.04.2021 31.12.2021   



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

PRIMAPREST 

Nr. Denumire proiect Data incheierii 

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoarea 

proiectului 

8 Betonare Lia, Valea Ursului, Dragoi, Bitoiu, Coltesti, Topliceanu 3369/05.04.2021 31.12.2021 236.126,28 lei 

inclusiv TVA 

9 Lucrari balastare Punct Burica-Cazacu 4461/12.05.2021 19.05.2021 10.882,76 lei 

inclusiv TVA 

10 Lucrari de decolmatare santuri si amenajare Ulite in urma efectelor 

meteorologice Rupturi, Tunari, Bitanii, Dragoi 

5038/31.05.2021 03.05.2021 14.473,87 lei 

inclusiv TVA 

11 Lucrari de decolmatare santuri si amenajare Ulite in urma efectelor 

meteorologice Dos, Tunari, Groape 

5882/01.07.2021 08.07.2021 15.000,43 lei 

inclusiv TVA 

12 Lucrari de decolmatare valcel si aparare mal prin betonare zid de 

sprijin pe ulita Gabrieni din satul Magura, judetul Dambovita 

7448/27.08.2021 27.10.2021 39.999,44 lei 

inclusive TVA 

13 Lucrari de introducere a conductei de apa si amenajare canalizare 

Dispensar Uman  

8802/14.10.2021 14.11.2021 9.618,02 lei 

inclusive TVA 

14 Lucrari de aparare mal si amenajare rigole pe Ulita Bitanii si 

amenajare prin balastare si decolmatare rigole ,,Statie Pompe’’ 

8979/20.10.2021 20.12.2021 115.436,15 lei 

inclusive TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

PRIMAPREST 

Nr. Denumire proiect Data incheierii 

contractului 

Data finalizarii 

contractului 

Valoarea 

proiectului 

15 Servicii de administrare si intretinere Centru Cultural Bezdead si 

Sala de Evenimente Magura 

8417/02.11.2021 02.11.2022 

Prelungire 

automata 

3500 lei / luna 

exclusiv TVA 

16 Intretinere si reparatii ultilaje Primarie 8812/14.10.2021 14.10.2022 Valoare maxima 

20.000 lei inclusiv 

TVA 

17 ,,Manopera lucrarilor de deszapezire, achizitionarea materialului 

antiderapant si imprastierea acestuia pe DC 4 si drumurile 

laterale ce apartin domeniului public’’ 

9659/10.11.2021 01.04.2022 Valoare maxima 

30.000 lei inclusiv 

TVA 

18 Lucrari de amenajare a ulitelor Valea Omului si ,,Camin 2’’ si 

decolmatare santuri si nivelare teren ,,Valea Sarata’’ si ,,Belciuga’’  

10739/17.12.2021 17.01.2022 15.404,35 lei 

inclusiv TVA 

19 Lucrari de toaletare arbori pe raza UAT Bezdead 10730/16.12.2021 16.04.2022 Valoare maxima 

25.000 lei inclusiv 

TVA 



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

CHIRII 

Nr. 

crt. 

Denumire firma Denumire serviciu Nr. și data incepere 

contract 

Data 

finalizarii 

contractului 

Valoare 

contract 

 1 CLINICA  MEDICALA 

DR. BOGHEANU 

CONCESIONARE 

DISPENSAR BEZDEAD  

7032/12.08.2021 12.08.2036 102 euro/ an 



 Activitatea desfășurată în cadrul compartimentului de asistență socială pe anul  

2021 este următoare: 

    Anchete sociale VMG – 84 

 Anchete sociale ASF –  20 

 Anchete sociale pentru Judecătorie – 20 

 Anchete sociale pentru copiii cu CES – 11  

 Anchete handicap minori – 3 

 Anchete handicap adulți –  40 

 Întocmit și transmis dosare de alocatii de stat – 40, indemnizație creștere copil – 22 și 

stimulant de inserție – 11 

 Întocmit  dosare și efectuat anchete sociale ajutoare de urgență și înmormântare – 10 

 Întocmit anchete sociale și adrese  la DGASPC pentrucopii și adulți – 2 

 Întocmit lunar și depus situații VMG, ASF, handicap 

 Întocmit lunar state de plata indemnizații handicap 

 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 



 S-a întocmit și transmis lunar la Trezoreria oraș Pucioasa prestajul pentru plățile 

efectuate a asistenților personali și indemnizațiilor de handicap; 

 Întocmit și eliberat adeverințe VMG - 30  

 Întocmit adrese și anchete sociale pentru copii și adulți transmise la Spital si 

D.G.A.S.P.C – 2; 

 Întocmit dosare de tichete sociale pentru copii de grădiniță  - 5   

 Întocmit 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 3 de persoane; 

 Întocmit documentația necesară pentru obținerea rovinietei și cardului – legitimație 

pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap unui număr de 6 

persoane conf. Lg. 448/2006; 

 Întocmit 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. 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 



• Completarea și actualizarea datelor în registrul agricol pe suport de hârtie pentru 

perioada 2020-2024 (3865 poziții );  

• S-au introdus în Registrul Agricol Electronic un număr de 3127 poziții de rol; 

• Eliberat adeverințe de rol (terenuri + animale) necesare la APIA pentru 303 

fermieri;  

• Întocmirea a aproximativ 137 documentații  la solicitarea proprietarilor, necesare 

la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-Dambovița și la Biroul Notarului 

Public, în vederea dezbaterii succesiunilor; 

• Eliberarea a aproximativ 102 adeverințe de rol, necesare beneficiarilor de ajutor 

social și beneficiarilor de alocație de susținere a familiei;  

• Eliberarea a 168 adeverințe de rol, necesare beneficiarilor de ajutor pentru 

încălzire; 

COMPARTIMENTUL AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR 



• Întocmirea și eliberarea de adeverințe după registrul agricol – toate tipurile 

solicitate (pentru energie electrică, gaze naturale, Compania de Apă, Șomaj, 

Telefonie, eliberarea cărților de identitate, firme de asigurari, Ocolul Silvic, 

radieri auto, Apicola, DSVSA, etc);  

• Întocmirea și eliberarea cererilor de marcare arbori din pădure, cât și din afara 

fondului forestier;  

• Întocmirea dosarelor cu documentații privind înstrăinarea terenurilor situate în 

extravilanul comunei pentru 35 proprietăți, respectând procedurile prevazute de 

Legea Nr. 17/2014;  

• Întocmirea de răspunsuri – în termen, la cererile cetățenilor, inclusiv istorice de 

rol;  

 

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR 



• Întocmirea de răspunsuri – la termen, la adresele primite de la diferite instituții, 

inclusiv rapoarte  statistice;  

• Acordarea de consultatii pe probleme de agricultura si registru agricol.  

• Colectarea actelor de proprietate, întocmirea și depunerea documentațiilor 

necesare în vederea finalizării cadastrului sistematic pentru sectorul cadastral 32 – 

Valea Bârzii, precum și eliberarea cărților funciare obținute în urma acestor 

demersuri. 

• Identificarea proprietarilor, colectarea actelor de proprietate, participarea la 

măsurătorile cadastrale și întocmirea documentațiilor necesare în vederea 

finalizării cadastrului sistematic pentru sectorul cadastral 33 – IAS. 

 

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR 



 S-a întocmit un număr de 264 certificate de urbanism și 41 de autorizații de 

construire, din care: 31 autorizații de construire/desființare pentru lucrări de 

construcții de clădiri, 6 autorizații de branșamente gaze naturale, branșamente apă 

și branșamente energie electrică și 4 autorizații pentru investiții de interes public, 

respectiv ,,Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului 

de energie electrică și a emisiilor de CO2 prin montare aparate de iluminat stradal cu 

LED și instalare sisteme de dimare în comuna Bezdead, județul Dâmbovița”;  

,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead, județul Dâmbovița, ulițele 

Tunari, Voinari, Vasiliu, Filian, Moțoc, Baidac, Ciucă, Ușurelu, Ionescu, Mieilică, Dos, 

Valea Gioni, Colnic, Crăciun”, ,,Punere în siguranță a DJ 710 în zona obiectivului 

Modernizare DJ 710 Bezdead - Costișata - limita județ Prahova”, ,,Reabilitare 

Grădinița Măgura prin eficientizare energetică comuna Bezdead, sat Măgura, județ 

Dâmbovița”.  

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 



 S-a efectuat regularizări de taxă pentru un număr de 20 construcții autorizate. 

 S-a efectuat recepția în teren pentru 83 de branșamente gaze naturale. 

 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. 

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

înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Bezdead.  

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 



 

 S-a participat la întocmirea documentele necesare efectuării recepțiilor pentru 

investițiile:  ,,Extindere și modernizare a rețelei de apă potabilă în comuna Bezdead, 

județul Dâmbovița” și  ,,Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea 

consumului de energie electrică și a emisiilor de CO2 prin montare aparate de 

iluminat stradal cu LED și instalare sisteme de dimare în comuna Bezdead, județul 

Dâmbovița” și a tuturor lucrărilor efectuate cu S.C. Prestări Servicii Primaprest 

Com SRL. 

 S-au obținut avizele pentru investiția ,,Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Bezdead, județul Dâmbovița, ulițele Tunari, Voinari, Vasiliu, Filian, Moțoc, 

Baidac, Ciucă, Ușurelu, Ionescu, Mieilică, Dos, Valea Gioni, Colnic, Crăciun”. 

 S-a participat la distribuirea tomberoanelor pentru colectarea selectivă a gunoiului, 

în satele Broșteni, Măgura și Tunari. 

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 



În anul 2021, la compartimentul de mediu s-au desfășurat următoarele activități: 

 deplasarea în teren în urma sesizărilor cetățenilor comunei Bezdead și s-a întocmit 

procese verbale de constatare;  

 indeplinirea unor atribuții date de primar prin dispoziţie pentru participarea la 

măsurătorile întocmite de specialiștii topo pentru imobilele situate pe raza comunei 

Bezdead cu vecini: domeniul public sau privat al comunei, la un număr de 70 de 

măsurători; 

 întocmirea situațiilor lunare pe linia protecției mediului; 

 soluționarea unui număr de 42 cereri  privind  scutirea sau reducerea de la taxa de 

habitat. 

 întocmirea lunară a protecției muncii la beneficiarii legi 416/2001 și lunară, 

trimestrială la personalul primăriei. 

COMPARTIMENTUL DE MEDIU 



Activitățile care s-au desfășurat în cadrul compartimentului pentru situații de 

urgență, în cursul anului 2021, sunt următoarele: 

 S-a întocmit planul de pregatire al Comunei Bezdead pentru anul 2021. 

 Participare la instruirea organizată de catre Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ,,Basarab I,, al Județului Dambovița.  

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

cunoștință cetățenilor măsurile 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, în funcție de temele stabilite. 

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

hidrometeorologice periculoase. 

 S-a întocmit  Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul UAT Bezdead.  

COMPARTIMENTUL SVSU 



 S-a instituit serviciul de permanență în urma Avertizărilor meteorologice sau 

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

Județului Dâmbovița în număr de 26 dar și înștiințarea populației cu privire la 

situația meteorologică/hidrologică.  

 S-a întocmit Planul de măsuri pentru prevenirea, siminuarea și atenuarea efectelor 

negative ale caniculei și secetei, precum și altor fenomene meteorologice periculoase 

ce se pot produce în perioada de vară.  

 S-a întocmit Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021. 

            S.V.S.U Bezdead  a desfășurat activități specifice de prevenire privind apărarea 

împotriva incendiilor  la nivelul localității  conform graficului întocmit de către șeful 

S.V.SU. Au fost distribuite la societățile comerciale și afișate pliante cu reguli și măsuri 

de apărare împotriva incendiilor  care au avut ca scop informarea și educarea  

persoanelor prin prezentarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor. 

COMPARTIMENTUL SVSU 



 In intervalul de timp analizat (01 Ianuarie- 31 Decembrie 2021), personalul 

din cadrul S.V.S.U. Bezdead  a intervenit la nivelul localității  în următoarele situatii, 

după cum urmează: 

 În perioadă Paștelui au fost desfășurate activități de prevenire privind apărarea 

împotriva incendiilor pe timpul desfășurării slujbelor religioase unde au fost 

distribuite afișe către toate bisericile din comună.  

 S-au întocmit 2 rapoarte operative în urma efectelor alunecării de teren ce a avut 

ca urmare afectarea DJ 710 în satul ,,Costișata’’ și punctele ,,Oficiul Poștă – 

Bălești’’, ,,Burica’’ și ,,Pompe apă’’ din Satul Măgura.  

 S-a întocmit raport operativ privind efectele fenomenelor hidrometeorologice ce a 

avut ca urmare afectarea mai multor ulițe locale: Ulița Bițanii, Ulița Rupturi, Ulița 

Valea Leurzii-Gârlă, Ulița Drăgoi, Ulița Cămin 2 dar și alunecări de teren în Satul 

Măgura și în Satul Costișata. 
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 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 prin HCL nr. 19 din 31.03.2021.  

 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 2021, biblioteca deţinea în colecţiile sale 11150 volume din toate 

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

de 2,58  vol./locuitor. 
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 Indicele de lectură este de 7,80 volume difuzate/cititor în 2021, iar indicele de 

atragere la lectură a populaţiei calculat pentru anul 2021 este de 0,95 %.  

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

difuzat 320 documente, din care 31 publicații pentru copii. 

 În anul 2021 au fost inregistrati în caietul de evidenţă a utilizatorilor la Filiala 

Măgura un număr de 165 cititori (frecvenţa totală a cititorilor), din care un număr de 

79 utilizatori au folosit calculatoarele pentru Internet  şi un număr de 6 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 2021 au fost organizate 15 manifestări culturale. 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

 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 – 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu; 

– UNIREA MICĂ – 163 de ani de la Unirea Principatelor Române. 

 Analiza activităţii desfăşurate de biblioteci în anul 2021, prezentarea 

Programului de activitate pe anul 2022 şi a Strategiei acestor instituţii de cultură la 

Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa; 

 Au fost date 2 388 informaţii verbale, generale sau parţiale; 

 Au fost organizate 5 expoziţii tematice; 
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 RELAŢII CU PUBLICUL 



 Au fost organizate 10 activităţi culturale cu participarea a 307 persoane; 

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

cât și facebook –ul primăriei: https://www.facebook.com/primaria.bezdead şi s-a urmărit 

administrarea Site-ului Primăriei Bezdead, cu adresa: www.bezdead.ro; 

 În cursul anului 2021, 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. 
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 Sălii de Evenimente Măgura inaugurată în data de 29 iunie 2017 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 2021, la Sala de Evenimente Măgura au fost 5 solicitări: 1 – cununie, 2 

– botez, 2 – potroace (nuntă), iar la Centrul Cultural Bezdead au fost  8 

solicitări : 1 – control oftalmologic, 3 – botez, 1 – parastas, 1 – nuntă, 2 - 

cununie.  
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PRIMAR, 

PROF. TEODORA ANGHELESCU 

MULȚUMESC, 


