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R A P O R T  

Cu privire la STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU ÎN ANUL 2018 
 
 Conform prevederilor legale privind obligația aleșilor locali de a întocmi și prezenta la 
începutul fiecărui an, realizările și nerealizările înregistrate în anul precedent voi enumera 
cronoligic și sintetic aspecte ale administrației locale Puiești, a acțiunilor  și măsurile luate 
pe parcursul anului precedent pentru atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu 
Strategia de dezvoltare a comunei Puiești 2016-2020 precum și ținând cont de provocările 
noi apărute în ultimul an, de nevoile oamenilor din comună , precum și de noile cerințe 
impuse de la nivel județean , central sau în baza unei noi normative europene. 
 În raportul precedent începeam prin a enumera cele 10 proiecte depuse pentru 
finanțare în 2017 dintre care 6 pe Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), 1 pe 
PNDR și 3 pe fonduri puse la dispoziție de Banca Mondială. 
 Suma totală pe care intenționăm să o atragem în comunitatea noastră era de 
37.116,281 mii lei din care până la momentul de față am contractat și se află în curs de 
execuție sau în diferite faze ale procedurilor de achiziție suma de 14.119.653,89 lei (cca.3 
mil. euro) fără a mai ține cont de influența O.G. nr.114/2018 asupra valorii totale a 
investițiilor prin majoarea costurilor forței de muncă. 
 La suma de 3.000.000 euro se adaugă și suma de cca.700.000 euro pentru 
construirea și dotarea acelor două platforme de gunoi de grajd pentru care am fost 
declarați eligibili urmând ca în perioada imediat următoare să semnăm contractul de 
finanțare. 
 Pare mult pentru un singur an ,dar este mult prea puțin față de nevoile reale ale 
comunității. Am primit pe parcursul anului trecut și primesc în continuare reproșuri 
privind starea proastă și foarte proastă a drumurilor de pe raza comunei, atât în privința 
celor locale (străzi în intravilan sau a drumurilor comunale) , în privința drumurilor 
județene, în special a DJ 216 Nicolești-Măcrina-Lunca-DN22 dar și a DJ 202 și DJ 202C 
care , urmare a traficului sporit precum și a încărcăturilor care tranzitează comuna au 
dovedit un real pericol prin gropile formate, lipsa marcajelor atât la nivelul carosabilului 
cât și a semnalizării rutiere adiacente. 
 Raportat la drumurile locale consider ca fiind prioritară finalizarea lucrărilor de 
canalizare începute pe PNDL în satele Măcrina, Lunca, Plopi și Puieștii de Sus precum și 
promovarea în cadrul ADI –Buzău 2008 a ”Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău în perioada 2014-2020”, proiect ce va 
rezolva problema canalizării pentru satele Puieștii de Jos, Nicolești și Dăscălești precum și 
problema calității apei furnizată către populație și agenții economici prin realizarea de noi 
fronturi de captare și a unei stații de tratare și desalinizare a apei. 
 Doar pentru frontul de captare Crângul Ursului , canalizare și stație de epurare pe 
Puiești, valoarea estimată a lucrărilor se ridică la suma de 1.400.000 euro. 
 Pe întreg parcursul anului 2018 am participat activ la toate ședințele și discuțiile 
purtate în cadrul ADI Buzău 2008 unde am susținut necesitatea și oportunitatea acestor 
investiții.  

Revin la drumurile locale , susținând faptul că nu este oportună modernizarea 
acestora până când nu se rezolvă problema canalizării și a branșamentelor populației la 
aceasta. Este dureroasă senzația de nemulțumire pe care o resimțim cu toții , locuitorii sau 
vizitatorii comunei Puiești dar lucrurile se fac doar într-o succesiune logică, cu efort și 
timp. 

Având proiecția celor două finanțări pentru asigurarea canalizării în întreaga 
comună putem proceda la accesarea fondurilor puse la dispoziție de Guvern prin Fondul 
de Investiții constituit prin celebra OG nr.114/2018, pentru domeniul principal ce privește 
infrastructura de bază sau domeniul secundar privind aspecte culturale sau sociale. 

Având în vedere faptul că la nivelul comunei Puieșit sunt 43,7 km de drumuri în 
intravilan și ținând cont de valoarea proiectelor de modernizare intocmite sau finalizate, 
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pentru a aborda în ansamblu problematica modernizării acestora este nevoie de suma de 
40.770.000 lei respectiv 8,5 milioane de euro. 

Ținând cont de valoarea consolidată a bugetului local pe 2018 în valoare de 
4.234.650 lei, reiese că sunt necesari 10 ani fără niciun fel de altă cheltuială iar prin 
raportare la suma încasată la bugetul local din taxele și impozitele plătite de contribuabili 
în 2018, în valoare de de 758.386 lei , ar fi nevoie  de 53-54 ani pentru modernizarea 
tuturor drumurilor fără a mai lua în calcul deprecierea în timp a acestora. 

Ca și soluții sunt , pe de o parte fondurile europene care pentru a putea fi accesate 
este necesară rezolvarea cu prioritate a problemelor legate de infrastructură de apă și apă 
uzată, conexiunea cu alte drumuri de interes major –DJ-uri și DN, populație, indicatori 
economici și demografici, etc., ținând cont de existența celor 66 de condiționalități impuse 
sau autoimpuse României  pentru banii europeni, pe de altă parte sunt soluțiile ce 
constau în credite bancare pe o lungă perioadă de timp cu costurile aferente. 

Fără implicarea Guvernului României în transformarea satului românesc într-un 
sat modern cu toate facilitățile lumii moderne, soluțiile anterioare sunt aproape utopice. 

Prin demararea lucrărilor la Dispensarul Măcrina, la finele anului 2018 s-a putut 
atinge un obiectiv vechi de cel puțin 25 ani de când oamenii satelor Măcrina, Lunca și 
Plopi fac eforturi considerabile pentru a beneficia de prescripții medicale venind la Puieștii 
de Jos la dispensar. 

La acest obiectiv , lucrările vor fi devansate iar recepția este posibil a fi realizată la 
finele lunii august 2019. 

În aceiași perioadă vor începe efectiv și lucrările la Dispensarul din Puieștii de Jos 
pentru modernizarea acestuia conform ultimelor cerințe în materie de igienă și profilaxie a 
sănătății populației . 

Pe parcursul anului 2018 am derulat etapele prevăzute de metodologia de 
implementare a proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”-respectiv Domeniul 
de intervenție 1 pentru realizarea   a două din cele trei platforme de gunoi de grajd și 
dotarea acestora pentru care inițial am depus și ne-a fost aprobată cererea de finanțare. 

Am rămas în competiție doar cu două , respectiv cea din T19 Măzăriște și T62 Lacul 
Popii Nicolești datorită efectivelor în scădere de animale deținute în gospodăriile populației. 

Acest proiect, odată implementat , va asigura alternativa corectă , legală și viabilă 
din punct de vedere a bunei gestionări a problematicii  salubrizării la nivel local. Cea mai 
importantă sursă de poluare pe plan local îl constituie gunoiul de grajd care amestecat cu 
deșeuri provenite din demolări sau deșeuri menajere aruncate la întâmplare , determină pe 
lângă impactul vizual negativ și o gravă poluare a zonelor de depozitare necontrolată prin 
corecta și eficienta gestiune a acestui tip de deșeuri , se poate crea premiza obținerii de 
sporuri de producție prin folosirea ca îngrășământ , de reducere a costurilor cu lucrări de 
igienizare și curățare a acestor zone. De asemenea , dotarea acestor platforme , respectiv 
utilaje ce vor fi achiziționate prin proiect vor avea posibilitatea de a efectua contra cost  și 
lucrări de încărcare și transport al gunoiului de grajd de la populație la locul de colectare , 
compostare și invers de la platformă la terenurile agricole ale fermierilor. 

Pe întreg anul 2018 a trebuit să efectuăm o serie întreagă de expertize privind 
impactul asupra apelor freatice , expertize pedologice, avizări PUZ , avizări topo și încă 
multe altele concretizate în zeci de dosare, fapt ce a necesitat foarte mult timp, bani , 
deplasări. 

O problemă majoră cu care ne-am confruntat pe parcursul anului 2018 a fost cea a 
necesității finalizării aplicării Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire , în natură sau prin echivalent , a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 Pentru corecta înregistrare a tuturor suprafețelor de teren pe categorii de folosință , 
pe proprietari sau utilizatori , fie că aparțin domeniului public sau privat al UAT, public 
sau privat al Statului Român sau a diferitelor alte entități a fost nevoie de foartă multă  
dăruire și efort, de importante resurse tehnice pentru efectuarea de determinări ale 
suprafețelor, de foarte mulți oameni implicați în întocmirea acestui inventar. 
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 Având în vedere faptul că ultimul inventar de Cadastru a fost efectuat în anul 1982 
, a fost nevoie de verificarea în amănunt a modului de aplicare a Legii nr.18/1991 cu toate 
completările bune sau rele ulterioare, precum și de numeroase verificări ale stadiului 
actual de utilizare și deținere a elementelor de fond funciar. 
 Pe parcursul anului trecut au fost comunicate mii de corespondențe pentru fiecare 
dintre proprietarii de teren din comună , cu informări privind situația identificată în teren 
, cu solicitări de clarificări ale  amplasamentelor deținute, cu clarificări ale suprafețelor 
sau ale vecinătăților. Cu sprijinul Comisiei Județene de fond funciar am reușit emiterea 
titlurilor de proprietate pentru foarte multe persoane  care dețineau terenul sau cărora la 
fusese validată o anumită suprafață dar care din diferite motive nu se aflau încă în posesia 
unui document oficial de proprietate. 
 Din balanța fondului funciar rezultată în urma finalizării procesului dificil de 
inventariere, s-a creat premisa soluționării prin atribuire în fizic de teren în toate dosarele 
rămase pentru acordarea de despăgubiri de-a lungul timpului. 
 Toată această activitate a necesitat sume foarte mari de bani și foarte mult timp dar 
de-abia acum putem afirma că s-a făcut ordine în evidențe. 
 Cu ajutorul , sau prin intermediul Registrului Agricol Electronic  și a noului 
program de evidență informatică a contractelor de arendă și a oricăror alte forme de 
asociere a terenurilor , am avut posibilitatea de a emite în timp util adeverințele necesare 
pentru APIA fără probleme , și chiar dacă toți fermierii din comună au avut la un anumit 
moment impresia unei birocrații suplimentare, toți au fost de acord cu nevoia de evidență 
corectă. 

Tot legat de fondul funciar , pe parcursul anului 2018 am derulat procedura de 
strângere de documente și de prelucrare a informațiilor conform normelor de cadastru 
pentru Finanțarea a-II-a pe cadastru sistematic fiind în curs de emitere un număr de cca. 
2800 cărți funciare , la momentul prezentului raport fiind în faza de recepție tehnică 
calitativă , urmând procedura de publicitate imobiliară. 
 Avem strânse documentele pentru finanțarea a III-a care va va începe efectiv în iunie 
2019 și am semnat deja contractul de finanțare IV ce se va derula în perioada 2019-2020. 
 Conform programului de investiții de 2019, pe parcursul anului vom proceda la 
întocmirea documentațiilor tehnice pentru reabilitarea blocului de locuințe din satul 
Puieștii de Jos, a Căminului cultural și a Bibliotecii din Puieștii de Jos, vom continua 
activitatea de restrângere a zonelor ocupate de depozite neautorizate de gunoi de grajd , 
vom mări suprafețele de pășune prin defrișarea vegetației nefolositoare. 
 Provocarea anului 2019 o constituie finalizarea proiectelor începute și depunerea în 
baza OG nr.114/2018 a încă două proiecte ce vizează drumuri locale de peste 15 km (DC 
5 și fostul proiect depus și nefinanțat pe Măsura 7.2) 
 Prin creșterea atractivității comunei Puiești urmare a îmbunătățirii condițiilor de trai 
se poate spera ca în viitor , mai multe familii tinere să intenționeze să vină /revină în 
comună , mai multe locuri de muncă , mai multe venituri pentru oamenii din comună. 

În privința siguranței locuitorilor , din informările lucrătorilor Postului de poliție 
Puiești, pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate pe plan local un număr de : 

-350 contravenții 
-9 infracțiuni rutiere din care: 
  -6 conducere în stare de ebrietate 
  -3 conducere fără permis 
-2 cazuri violență domestică 
-2 furturi 
-4 cazuri grave de incendieri ale bunurilor și locuințelor 

 Acestea din urmă au tulburat grav climatul de siguranță și confort individual al 
locuitorilor comunei ducând la o adevărată stare de revoltă care putea degenera în urmări 
și mai grave. 
 Cu sprijinul populației din comuna, prin metode specifice au fost reținuți faptașii și 
au fost deferiți justiției. 
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Educația pe plan local se desfășoară normal în cadrul unităților de învățământ 
existente , trebuie însă subliniată tendința de scădere a efectivelor de preșcolari și școlari 
ce poate avea urmări pe viitor privind structura școlară de pe plan local. Trebuie luate 
urgent măsuri pentru determinarea părinților în vederea înscrierii tuturor copiilor la 
cursurile școlilor din comună și de ce nu , pentru atragerea elevilor chiar și din localitățile 
învecinate . 
 Viitoarele modificări propuse ale legii educației reprezintă o provocare majoră atât 
din punct de vedere al resurselor de finanțare cât și din privința calității actului de 
educație. 
 În speranța că anul în curs va aduce schimbări care nu vor afecta negativ evoluția în 
ansamblu a comunității noastre , credem că ne aflăm totuși pe un drum bun , care deși 
anevoios ne va duce la atingerea obiectivelor propuse. 

Pentru acest deziderat este nevoie însă de consens, compromis politic , înțelegerea 
corectă a  realității și de puțin sprijin. Rămâne de văzut cine și în ce măsură va fi dispus să 
ni-l acorde. 
 
 
Data 21.05.2019        Primar, 
          Leaua Florin-Iulian 
 
  
  


