RAPORTUL PRIMARULUI
privind starea economico-socială
a comunei Pietroșița la sfârșitul anului 2021

Sumar :
1. Populația localității
2. Asistența socială
3. Proiecte de investiții
4. Urbanism

5. Activitatea serviciului pentru situații de urgență
6. Sănătate
7. Învățământ
8. Paza localității
9. Agricultură
10. Iluminatul public
11. Buget, finanțe, contabilitate

1

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ, vă prezint Raportul cu privire la starea economico-socială a localităţii, ce se referă
la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu și cu
responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe
principiile autonomiei locale.
Anul 2021 a fost un an dificil, marcat de aceeași luptă cu pandemia de COVID 19, care ne-a
influențat pe fiecare dintre noi, dar și activitatea administrativă a Comunei Pietroșița care s-a
desfășurat cu mai multe provocări decât de obicei, iar responsabilitățile administrației publice
locale în această perioadă au fost mult mai mari. Regulile sanitare impuse au limitat accesul
cetățenilor în incinta instituției noastre, dar chiar și în aceste condiții am căutat soluții pentru a veni
în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, să avem continuitate în activitatea administrativă, să susținem
cheltuielile de funcționare a primăriei și chiar să continuăm implementarea proiectelor pentru
dezvoltarea localității.
În anul anul 2021 s-au înregistrat un număr de 5371 documente, pondere mare având
solicitările de eliberare adeverințe și certificate. Numărul de petiții înregistrate a fost de 28 și
numărul de solicitări de informații publice conform Legii nr. 544/2001 a fost de 12.
În cursul anului 2021, s-au convocat un număr de 16 ședințe de Consiliu Local, în cadrul
cărora au fost adoptate un număr de 67 hotărâri. De asemenea, s-au emis un număr de 274
dispoziții cu caracter nominal sau general.

1. Populația Localității
La data de 1 iulie 2021, populația comuna Pietroșița după domiciliu era de 3.076 locuitori.
Populația după domiciliu la data de 1 iulie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor cu
cetățenie română și domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativteritoriale, respectiv cu domiciliul pe teritoriul comunei Pietroșița.
Conform datelor din evidențele de stare civilă ale Comunei Pietroșița, în anul 2021 au fost
înregistrate un număr de 30 de decese pe raza localității și 12 căsătorii.
Populaţia localităţii (conform ultimului recensământ al populației) a fost de 3.170 locuitori
(1573 de sex masculin și 1597 de sex feminin, iar pe grupe de vârste: sub 14 ani=435, între 1559 ani=1980 și peste 60 de ani=755), din care pe sate:
-

Pietroșița: 2.159 locuitori (1065 de sex masculin și 1094 de sex feminin, iar pe grupe de
vârste: sub 14 ani=287, între 15-59 ani=1320 și peste 60 de ani=552);

-

Dealu Frumos: 1.011 locuitori (508 de sex masculin și 503 de sex feminin, iar pe grupe de
vârste: sub 14 ani=148, între 15-59 ani=660 și peste 60 de ani=203).
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Numărul populaţiei a fost în continuă scădere la fel ca şi în anii trecuţi. De exemplu, în anul
2020, numărul de născuți vii a fost de 22, iar numărul de decedați a fost de 60.
Din păcate tendinţa este de scădere şi în perioada imediat următoare.
Depopularea va avea urmări grave asupra dezvoltării localității noastre.
Cauze ale depopulării :
 Îmbătrânirea populaţiei
 Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să stabilizeze
tineretul aici.
Conform ultimului recensământ, numărul de gospodării din comună este de 1185, din care
825 în satul Pietroșița și 360 în satul Dealu Frumos. În Comuna Pietroșița, numărul de locuințe
convenționale este de 1581.
În cursul anului 2021 au fost întocmite și transmise situații care cuprind date premergătoare
recensământului populației din anul 2022.

2. Asistenţa socială
În cursul anului 2021, conf. prevederile legii 416/2001, privind venitul minim garantat s-a
întocmit un număr de 39 dosare de ajutor social. De ajutorul de încălzire cu lemne a beneficiat un
număr de 85 familii, iar de ajutorul de încălzire cu gaze a beneficiat un număr de 30 familii.
Sumele cuvenite pentru ajutoarele de încălzire a populației cu lemne, pe perioada sezonului rece,
au fost plătite într-o singură tranșă, în luna decembrie 2021, iar pentru cei care au depus dosarele
mai tărziu, au fost plătite în luna ianuarie, respectiv februarie 2022 (în funcție de data depunerii
dosarului). În cazul beneficiarilor de ajutoare de încălzire a populației cu gaze, sumele au fost
compensate direct în facturile de gaze.
Un număr de 46 persoane cu handicap au beneficiat de indemnizații , iar un număr de 9
persoane au beneficiat de serviciile asistenților personali. La sfârșitul anului 2021 erau înregistrate
un număr de 35 dosare de alocație complementară, 25 dosare de alocații de stat, 25 dosare pentru
indemnizații de creștere copil.

3. Proiecte de investiții
În cursul anului 2021 au fost implementate următoarele investiții:


“Modernizare Ulița Cruce – Mira Cocoș – Olaru Vasile din satul Pietroșița, comuna Pietroșița,
județul Dâmbovița”, finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin GAL “Bucegi - Leaota” și buget
local;
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Execuție branșamente apă în satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița, din fonduri de la bugetul
local;



Extindere iluminat public stradal în comuna Pietroșița, sat Pietroșița, zona Pe Gârlă, finanțat din
bugetul local;



Dotări independente – Echipament procesare date, finanțat din bugetul local;



Servicii de Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Pietroșița pentru perioada 2021
– 2027, finanțate din bugetul local;



“Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 4 și nr.
5 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară aparţinând
UAT Comuna Pietroșița, judeţul Dâmboviţa”, finanțat din fonduri provenite de la ANCPI prin
intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară;



Extindere rețea apă sat Dealu Frumos, finanțat din bugetul local;



Achiziție și montare aparat iluminat cu LED la Casa de Cultură Pietroșița și Cămin Cultural
Dealu Frumos, cu finanțare de la bugetul local;



Lucrări de reparații și întreținere Stadion Comuna Pietroșița, finanțate din bugetul local.
Proiecte în curs de implementare:



“Asfaltare drumuri de interes local în comuna Pietroșița, județul Dâmbovița”, finanțat de
fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală (O.U.G. nr.28/2013);



“Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița, județul
Dâmbovița”, finanțat de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(O.U.G. nr.28/2013);



“Construire și dotare dispensar în comuna Pietroșița, județul Dâmbovița”, finanțat de fonduri
guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală (O.U.G. nr.28/2013);



“Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița, județul Dâmbovița”, finanțat în asociere cu
Consiliul Județean Dâmbovița;



Extinderea și eficientizarea sistemului de supraveghere video stradal în comuna Pietroșița,
finanțat din bugetul local;



“Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 9 și
nr.10 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară aparţinând
UAT Comuna Pietroșița, judeţul Dâmboviţa”, cofinanțat din fonduri provenite de la ANCPI
prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară;



Extinderea rețelei electrice de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică a locuinței
amplasată în comuna Pietroșița, sat Dealu Frumos, nr. 347, județul Dâmbovița.
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Propuneri de investiții


“Reabilitare drum de interes local DC 132 Pietroșița – Runcu în comuna Pietroșița, județul
Dâmbovița”, depus pe Programul de Finanțare “Anghel Saligny”;



“Reabilitare Podeț Voevode în satul Pietroșița, comuna Pietroșița”, din bugetul local;



“Înființare rețea distribuție gaze naturale în sat Dealu Frumos, comuna Pietroșița, județul
Dâmbovița”, Programul de Finanțare “Anghel Saligny”;



“Refacere pod peste Pârâul Dealu Frumos în satul Dealu Frumos, punct Vale, comuna Pietroșița,
județul Dâmbovița”, finanțat din Fondul de rezervă și de intervenție la dispoziția Guvernului și
buget local;



“Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic Școala Sf. Nicolae”, pentru care s-a depus
solicitare de finanțare la Ministerul Dezvoltării, în cadrul PNDL, conform OUG nr. 28/2013;



“Reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf în satul Pietroșița, comuna Pietroșița, județul
Dâmbovița”, pentru care se caută oportunități de finanțare (aprobat pe Lista sinteză CNI);



Continuare de lucrări de construire “Bază sportivă multifuncțională în comuna Pietroșița, județul
Dâmbovița”, implementat în proporție de 45%, pentru care s-a depus documentația pentru
obținerea finanțării la Ministerul Dezvoltării, în vederea accesării de fonduri guvernamentale
prin Programul Național de Dezvoltare Locală (conform O.U.G. nr.28/2013), respectiv la
Compania Națională de Investiții;



“Achiziție de echipamente TIC pentru structurile educaționale din comuna Pietroșița, județul
Dâmbovița”, depus în vederea obținerii finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă, apelul de proiecte nr. 2.

4. Urbanism
La compartimentul urbanism s-au eliberat un număr de 17 Autorizații de construire și 81
Certificate de urbanism.

5. Activitatea serviciului pentru situații de urgență
În anul 2021 din punct de vedere al protecției civile :


s-a facut dotarea cu materiale specifice serviciului pentru situații de urgență.

Pe raza Comunei Pietroșița, pe parcursul anului 2021 s-au produs 2 incendii de locuințe și
un incendiu de vegetație.
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S-au întreprins acțiuni impuse de contextul epidemiologic actual, inclusiv informarea
periodică a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire și combatere a virusului SARS – COV 2.
În instituțiile publice de pe raza comunei s-au desfășurat acțiuni de dezinfecție periodică.

6. Sănătate
Din păcate, în cursul anului 2021, unul dintre cabinetele medicale de pe raza comunei și-a
încetat activitatea, ca urmare a decesului doamnei dr. Gâlmeanu Petruța, rămânând funcționale
doar 2 cabinete medicale individuale, dintre care un cabinet medicină de familie și un cabinet
stomatologie. Personalul de specialitate a fost reprezentat de 2 medici şi 2 cadre cu studii medii,
care au asigurat asistenţa primară la nivelul localităţii. De asemenea, pe raza comunei a funcționat
și un punct farmaceutic. Bolile predominante au fost: hipertensiunea arterială, arterosleroza,
cardiopatiile, diabetul, reumatismul cronic degenerativ, bronhopneumopatiile cronice și
dislipidemiile. Proiectul de construire și dotare dispensar este în derulare și se fac demersuri în
continuare pentru ocuparea unui post vacant de medic de familie.

7. Învăţământ
În comuna PIETROȘIȚA funcţionează o şcoală

cu 173 elevi (învățământ

primar+gimnazial), din care 87 elevi la clasele 0-IV și 86 elevi la clasele V-VIII, respectiv o
grădiniță în satul Pietroșița cu un număr de 48 copii (atât din satul Pietroșița, cât și din satul Dealu
Frumos), iar grădinița din satul Dealu Frumos a fost în curs de reabilitare.
Personalul Școlii Sf. Nicolae Pietroșița este constituit din: 25 cadre didactice (din care 3
educatoare, 5 învățătoare și 17 profesori), personal auxiliar: 2 angajați și personal nedidactic: 4
angajați.
Numărul de săli de clasă:
-

3 săli de clasă în incinta grădiniței Pietroșița;

-

8 săli de clasă pentru învățământul primar+gimnazial și 1 laborator de informatică.
Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale, administraţia locală a făcut în anul 2021

eforturi deosebite privind asigurarea fondurilor necesare pentru desfășurarea procesului
educațional, chiar și în contextul epidemiologic existent.

8. Paza localității
În anul 2021 paza localității s-a organizat conform Legii. Din cauza resurselor financiare
insuficiente, serviciul a funcționat cu 1 angajat paznic cu contract de muncă.
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9. Agricultura
În anul 2021 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii și nici asupra
categoriilor de folosință a terenurilor.
Din punct de vedere al categoriei de folosință, terenurile agricole din localitate se prezintă
astfel:
- teren agricol

= 1133 ha din care :

- pășuni

= 229 ha

- fânețe

= 724 ha

- livezi

= 173 ha

- arabil

=

7 ha

Ca urmare a recensământului agricol din anul 2021, datele cu privire la situația terenurilor
agricole sunt în curs de prelucrare. Efectivele de animale la finele anului 2021 se prezentau astfel:
- Bovine

= 340

- Cabaline =

125

- Ovine

= 567

- Caprine

=

84

- Porci

=

86

- Păsări aprox. = 2500
- Fam. albine =

70

Deținătorii de terenuri din PIETROȘIȚA se confruntă cu lipsa pieței de desfacere în special
la animale și fructe, iar prețurile sunt descurajante pentru producători.
Alături de aceste aspecte, fenomenele meteo, poluarea atmosferică, lipsa mijloacelor
financiare și nu în ultimul rând mentalitatea deținătorilor, au fost alți factori care au dus la
obținerea unor rezultate slabe în agricultura comunei PIETROȘIȚA.

10. Iluminatul public
Pentru funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență
economică a infrastructurii aferente iluminatului public stradal, Comuna Pietroșița beneficiază de
un sistem modernizat de iluminat publica stradal. Astfel, au fost înlocuite aparatele de iluminat
existente cu aparate de iluminat cu LED de 54W sau au fost montate aparate de iluminat noi pe
stâlpii existenți, s-a realizat înlocuirea punctelor de aprindere existente sau montarea de noi puncte
de aprindere.
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De comun acord, executivul și consiliul local au stabilit un program de funcționare care a fost util
cetățenilor comunei indiferent de zona în care aceștia locuiesc. S-a urmărit ca acest program să
respecte cerințele tuturor cetățenilor, iar cu ocazia sărbătorilor de Paște, Crăciun și Anul Nou
nopțile au fost iluminate integral. S-au înlocuit becurile atunci când a fost nevoie și au fost montate
ghirlande cu ocazia sărbătorilor.
Putem să sperăm că ne aflăm pe un drum bun, chiar dacă se fac eforturi deosebite având
în vedere posibilitățile financiare limitate ale Comunei Pietroșița.

11.Buget, finanțe, contabilitate
Bugetul institutiei an 2021
Total venituri 7286973 lei
Impozit pe venit 2222 lei
Cote si sume defalcate din impozit pe venit 1128767 lei
Impozite sit taxe pe proprietate 312264 lei
Sume defalcate TVA 3271314 lei
Taxe pe servicii specifice 376 lei
Impozit asupra mijloacelor de transport 166661 lei
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 162 lei
Alte impozite si taxe 7332 lei
Venituri din concesiuni si inchirieri 24341 lei
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 1248 lei
Venituri din taxe administrative 240 lei
Venituri din amenzi 96148 lei
Diverse venituri 76418 lei
Venituri din capital 58 lei
Subventii 1955570 lei
Sume primite de la UE pt plati effectuate si prefinantari 243852 lei
Total cheltuieli 6984524 lei
Capitolul 5102 autoritati publice 1522329 lei
Capitolul 5502 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 10228 lei
Capitolul 6502 invatamant 1266798 lei
Capitolul 6602 sanatate 163112 lei
Capitolul 6702 cultura sport 40718 lei
Capitolul 6802 asistenta sociala 1278521 lei
Capitolul 7002 locuinte, servicii si dezvoltare 571501 lei
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Capitolul 7402 protectia mediului 154463 lei
Capitolul 8302 agricultura silvicultura 16126 lei
Capitolul 8402 transporturi 1960728 lei
Evidența informatizată a impozitelor și taxelor locale cuprinde un număr de 171 roluri
persoane juridice și 2706 roluri persoane fizice.
La 31 decembrie 2021, suma totală încasată din impozite, taxe locale și amenzi a fost de
506.046,89 lei, iar gradul de colectare total a fost de 61,52%. S-au întocmit dosare de executare
silită, precum și dosare de transformare a amenzilor în ore de muncă în folosul comunității.

Prin acest raport am prezentat activitatea desfășurată în cadrul Primăriei Comunei Pietroșița
în cursul anului 2021, precum și proiectele implementate și cele pe care dorim să le derulăm în
continuare.
Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o
administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului. Consider că numai
printr-o colaborare armonioasă atât cu consiliul local și cu aparatul de specialitate din primărie, cât
și cu cetățenii, prin susținerea și înțelegerea de care au dat dovadă, pot fi îndeplinite cu succes
obiectivele propuse de continuare a proiectelor de dezvoltare a comunei Pietroșița.
În calitate de primar, doresc pe această cale să susțin încă o dată disponibilitatea instituției
pe care o reprezint de a fi un partener de dialog viabil și serios în relația cu cetățenii, deoarece
printr-un act administrativ transparent putem crea împreună un viitor durabil, bazat pe încredere și
responsabilitate.

PRIMAR,
Prof. DICU ION
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