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R A P O R T  

Cu privire la STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU ÎN ANUL 2017 
 
 Anul 2017 a reprezentat pentru administrația locală Puiești, anul provocărilor din punct de 
vedere al obiectivului de a accesa cât mai multe fonduri atât europene cât și guvernamentale 
pentru rezolvarea măcar în parte a problemelor cu care se confruntă comunitatea noastră. 
 Cum fondurile proprii ale bugetului local al comunei Puiești, pentru anul 2017 au fost în 
valoare de 2.292,845 mii lei, prin demersurile făcute am vizat obținerea sumei totale de 
37.116,281mii lei  în speranța că următoarele proiecte vor fi aprobate și vor putea intra la 
finanțare: 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Valoare 
investiție 

-Lei- 

Programul de 
finanțare 

Termen de 
execuție 

1. Canalizare satele Puiestii de 
Sus, Măcrina, Lunca, Plopi 

9.741.628 PNDL 2020 

2. Consolidare, modernizare, 
extindere și dotare 
Dispensar Uman Puiestii de 
Jos 

2.851.528  
 

PNDL 2019 

3. Consolidare, modernizare, 
extindere și dotare 
Dispensar Uman Măcrina 

655.336 PNDL 2019 

4. Modernizare sistem iluminat 
public 

1.052.709,24 Depus la MDRAP-
neintrat la finanțare 

2018 

5. Modernizare DC5 Nicolești –
Vâlcelele 

9.836.247 Depus la MDRAP-
neintrat la finanțare 

2019 

6. Modernizare drumuri 
comunale 

5.236.509 Depus la MDRAP-
neintrat la finanțare 

2019 

7. Construire și dotare  
platformă comunale de 
gunoi de grajd în comuna 
Puiești, județul Buzău –T19 

2.000.000 Banca Mondială 
Proiectului ”Controlul 
Integrat al Poluării cu 

Nutrienți-Finațare 
Adițională”, Componenta 1 

: ”Investiții la Nivelul 
Comunității Locale pentru 

Reducerea Poluării cu 
Nutrienți” -Domeniul de 

intervenție 1 

2019 

8. Construire și dotare  
platformă comunale de 
gunoi de grajd în comuna 
Puiești, județul Buzău –T62 

2.000.000 Banca Mondială 
Proiectului ”Controlul 
Integrat al Poluării cu 

Nutrienți-Finațare 
Adițională”, Componenta 1 

: ”Investiții la Nivelul 
Comunității Locale pentru 

Reducerea Poluării cu 
Nutrienți” -Domeniul de 

intervenție 1 

2019 

9. Construire și dotare  
platformă comunale de 
gunoi de grajd în comuna 
Puiești, județul Buzău –T96 

2.000.000 Banca Mondială 
Proiectului ”Controlul 
Integrat al Poluării cu 

Nutrienți-Finațare 
Adițională”, Componenta 1 

: ”Investiții la Nivelul 
Comunității Locale pentru 

Reducerea Poluării cu 
Nutrienți” -Domeniul de 

intervenție 1 

2019 

10. Modernizare DC 3 Măcrina-
Plopi 

871.161,89 Finanțare prin Grupul 
de Acțiune Locală 
”Crivățul de Sud-Est” în 
cadrul P.N.D.R. 2014-
2020 

2019 

 Din cele 10 proiecte depuse am primit aprobare spre a fi finanțate un număr de 7 cu o 
valoare totală a sumei ce urmează a fi atrasă la nivelul comunei de 20.119,65mii lei. 
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 Având în vedere costurile directe concretizate în studii, avize, proiecte tehnice, autorizații, 
consultanță, etc. în valoare de 403,675 mii lei, putem aprecia că rata de utilizare a acetor fonduri 
a fost de 1 la 49. 
 Menționez faptul că niciunul dintre cele 10 proiecte depuse pe parcursul anului 2017 nu a 
fost respins ca fiind neconform, dar finanțarea pentru unele dintre ele a fost aprobată în funcție de 
plafonul bugetar repartizat pe fiecare regiune în parte precum și în baza altor criterii mai mult sau 
mai puțin obiective. 
 Pe lângă cele 10 proiecte enumerate anterior am colaborat activ cu alte entități partenere , 
respective, Consiliul Județean Buzău, Instituția Prefectului județului Buzău, precum și cu 
Compania de Apă SA Buzău în vederea includerii pe lista de priorități a rețelei de canalizare și 
stației de epurare petru satele Puieștii de Jos, Nicolești ,Dăscălești, reabilitarea DJ 202 și DJ 202 C, 
modernizare DJ 216. Nu am primit până în prezent sprijinul dorit dar pare că lucrurile sunt totuși 
pe calea cea bună. 
 O preocupare constantă a anului 2017 a fost și problematica de fond funciar, în continuare 
înregistrând întârzieri majore în procesul de inventariere a suprafețelor și finalizarea retrocedărilor 
la nivelul comunei fiind în continuare multe situații în care fie nu au fost emise titluri de 
proprietate ,fie acestea sunt eronate, fie proprietarii sunt în necunoștință de cauză în privința 
amplasamentului parcelelor sau a limitelor acestora. 
 Prin verificările făcute , precum și datorită colaborării cu Instituția Prefectului Buzău, OCPI 
Buzău, am soluționat câteva zeci de situații care trenau de foarte mult timp , fapt ce ar fi putut 
degenera în costuri majore fiind pasibili de plată de daune de interese sau ,chiar mai grav, putând 
fi acuzat de neconformarea la dispozițiile instanțelor. 
 Având în vedere volumul mare de parcele de teren amplasate în perimetrul comunei, cca. 
25.000, în 2017 am finalizat procedurile pentru cca 2800 imobile , distribuind cărțile funciare 
proprietarilor în baza Contractului de Finanțare semnat în 2016 cu ANCPI , am semnat un nou 
contract în iulie 2017 pentru încă 2500 imobile pentru care în luna martie a.c. am primit Ordinul 
de începere a lucrărilor și am depus în aprilie a.c. o nouă cerere de finanțare pe Programul 
Național de Cadastru și Carte Funciară 2018-2019. Prin modificările enunțate și așteptate la Legea 
nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, sperăm ca până în 2020 , întregul teritoriu al 
comunei Puiești să fie cadastrat și intabulat. 
 Din categoria preocupărilor curente, în anul 2017 am asigurat mantenanța și îmbunătățirea 
sistemului de iluminat public  prin achiziția și înlocuirea lămpilor deteriorate precum și montarea 
de noi corpuri de iluminat. 
 O altă problematică cu care ne-am confruntat pe parcursul anului 2017 o reprezintă 
salubritatea în comuna Puiești. 
 Chiar dacă avem un contract de salubrizare cu o firmă de profil, chiar dacă fiecare 
gospodărie este dotată cu pubelă și nu am înregistrat situații de neridicare a gunoiului menajer 
conform graficului pe zile și sate așa cum a fost convenit prin contract, în continuare toate zonele 
de depozitare a gunoiului de grajd sunt pline de deșeuri din plastic și deșeuri din demolări, acestea 
făcând ca respectivul gunoi să fie impropriu utilizării lui ca îngrășământ fie pe pășuni, fie pe 
terenuri arabile. 
 Trebuie menționat faptul că din întreaga cantitate de gunoi menajer colectat de la populație 
începând cu anul 2012, un anumit procent trebuie reciclat , acest procent fiind de 15% în 2016 și 
de 25% în 2017. De abia din anul 2017 am reușit să atingem obiectivul impus prin Directiva 
Europeană pentru anii din urmă fiind obligați să achităm la Fondul de Mediu o contribuție de 
58.000 lei pentru neconformare. 
 Încă nu putem să conștientizăm faptul că gunoiul trebuie să fie o resursă reciclabilă chiar 
aducătoare de beneficii pentru comunitățile care îl produc și nu o problemă ecologică așa cum este 
în prezent. 
 Prin utilizarea ”sacului galben” din mai 2018 sperăm să îmbunătățim procentul de reciclare 
pentru a diminua pe cât posibil cheltuielile cu lucrări de ecologizare sau cu penalitățile pe care le 
riscăm din partea Agenției de Mediu sau a Gărzii de Mediu. 
 În privința colaborării cu Consiliul Local Puiești pot afirma că pe parcursul anului 2017 am 
avut un număr de 58 de hotărâri aprobate , consilierii locali ,în totalitate, aducându-și contribuția 
la redactarea și popularizarea acestor norme locale pentru buna funcționare a administrației . 
 Aparatul de specialitate al primarului a îndeplinit corect și la timp sarcinile trasate , nefiind 
semnalate situații neconforme cu conduita profesională impusă de legislație și de normele locale, 
toți funționarii publici și personalul contractual dând dovadă de profesionalism și spirit de echipă 
în rezolvarea sarcinilor, atât a celor curente cât și a celor excepționale care au necesitat fie timp cât 
și efort suplimentar . 
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 Din punct de vedere economic, în comuna Puiești, pe parcursul anului 2017 s-a menținut 
tendința de stabilitate a veniturilor încasate preponderant  din agricultură , singura problemă 
constând în incertitudinea și lipsa de predictibilitate privind cadrul legislativ , pe această cale 
administrația locală încercând pe toate căile posibile să informeze la timp agricultorii cu privire la 
drepturile și obligațiile pe care le au precum și la termenele și modalitățile de achitare sau 
soluționare a acestora. 
 Ne confruntăm în continuare , din păcate, cu un spor demografic negativ, datorat pe de o 
parte de migrația forței de muncă activă către zone sau țări mai dezvoltate unde sunt asigurate 
venituri mult mai mari și pe de altă parte datorită îmbătrânirii și decesului unei părți importante a 
locuitorilor rămași în comună. 
 În această privință, posibilitățile noastre de corecție sunt limitate doar la eventualelele 
facilități pe care administrația locală le-ar putea oferi actualilor și potențialilor investitori în 
comună. 
 Fără drumuri, fără canalizare, fără salubrizare, fără tineret , zona noastră nu se va putea 
dezvolta. Investițiile se fac doar acolo unde sunt asigurate cumulativ toate cele enumerate mai sus 
și doar în speranța obținerii de profit , folosind forță de muncă din zonă pe cât posibil calificată și 
stabilă. Practic, suntem într-un cerc vicios , singura perspectivă rezonabilă a zonei fiind tot 
agricultura și creșterea animalelor. În privința efectivelor de animale se observă o tendință de 
stabilizare și chiar de creștere a efectivelor de ovine și o scădere drastică a celor de bovine. 
 Prin măsurile luate în parteneriatul cu ACBOC Puiești, intenționăm să stimulăm creșterea 
animalelor, proces care poate influența socio-economic comuna Puiești. 
 În ceea ce privește activitatea de educație, școlile din comună , asigură toate condițiile unui 
proces educativ de calitate, cu toate că, datorită acelorași factori demografici enunțați anterior și a 
finanțării per elev , încep să fie vizibile fenomene de subfinanțare , o oarecare lipsă de interes din 
partea unei anumite categorii de părinți, precum și tendința de ”delegare” a reponsabilităților către 
rude în cazul persoanelor care au ales sau au fost nevoite să lucreze în străinătate. 
 În privința climatului de securitate, pe plan local se poate susține ideea că în comuna 
Puiești nu sunt probleme majore privind fenomene infracționale, din informarea făcută de 
lucrătorii Postului de Poliție Puiești, pe parcursul anului 2017 fiind înregistrate doar un furt din 
culturile agricole și două sustrageri de bunuri din gospodărie cu autori identificați, încălcări ale 
Legii privind liniștea și ordinea publică în număr de 36 (Legea 61/1991), 256 contravenții la 
regimul rutier și 8 infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau fără permis de 
conducere comise de locuitori ai comunei. 
 Acțiunile sanitare se desfășoară pe latura umană în cadrul Dispensarului uman din satul 
Puieștii de Jos în cele două cabinete individuale iar pe latură veterinară în cadrul ACBOC prin 
intermediul medicului veterinar concesionar din comună și a colaboratorilor acestuia, în ambele 
domenii , activitățile desfășurându-se normal, fără deficiențe și fără probleme care să necesite 
evidențierea lor. 
 În privința activităților religioase și culturale, acestea se desfășoară într-un mediu adecvat în 
cadrul comunităților parohiale 5 ortodoxe și 2 adventiste de ziua a 7-a precum și la nivelul 
Bibliotecii comunale unde sunt organizate numeroase activități culturale cu elevii școlilor din 
comună și persoanele adulte. 
 În linii mari , activitatea desfășurată la nivelul administrației precum și viața economică și 
socială a comunei pe parcursul anului 2017 a fost conformă cu realitățile existente și obiectivele 
propuse , de modul de îndeplinire a acestora pe viitor depinzând într-o mare măsură și creșterea 
nivelului de trai a locuitorilor. 
 Prin acțiunea concertată a tuturor factorilor implicați , a tuturor instituțiilor existente pe 
plan local , județean sau național, avem convingerea că lucrurile vor evolua în sens favorabil spre 
binele tuturor. 
 
 
Data 01.03.2018        Primar, 
          Leaua Florin-Iulian 
 
  
  


