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Primãria Pucioasa vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip TelVerde (gratuit) -
00880000  880000  332266, prin care puteþi sesiza

probleme cu care se confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri de îmbunãtãþire a

activitãþii administrative.
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Pucioasa ddevine
“VERDE”!!!

■Viitorul nostru ºi al copiilor
noºtri depinde de acþiunile
noastre de astãzi!

Aºa ccã ttrebuie ssã
acþionãm îîn ccon-

secinþã, cconºtienþi dde
fragilitatea mmediului

înconjurator!

Vã iinvitãm 
la PPUCFAST!

Spitalul OOrãºenesc PPucioasa - 
marea ttransformare îîncepe aacum!

Pucioasa –– aacasã 
este aacolo 

unde îîþi eeste ssufletul!

Cele trei proiecte
aflate în implementare,
pe POR ºi pe POIM, cu o
valoare totalã de aproxi-
mativ 90 milioane lei (!!!)
vor schimba din temelii
spitalul nostru!

Iar toate acestea cu un
singur scop: îmbu-
nãtãþirea calitaþii servi-
ciilor medicale oferite

cetãþenilor din nordul
judeþului ºi nu numai!

Vom reveni în perioa-
da urmãtoare cu detalii
despre toate cele trei
proiecte prin care vom
consolida, reabilita, mo-
derniza ºi dota Spitalul
Orãºenesc Pucioasa ºi
ambulatoriul integrat al
acestuia!

Câteodatã o privire
de la distanþã poate
sã vadã într-o cu totul
altã luminã lucruri pe
care noi le întâlnim la
tot pasul, dar pe care
le ignorãm sau le con-
siderãm banale! 

Reporterul TVR,
Rãzvan Onesa, care
este nãscut ºi crescut
în Pucioasa, dar care
locuieºte de ani buni
în Bucuresti, a reusit
sã ne emoþioneze prin
felul în care se mani-
festã vãzând lucrãrile
ºi proiectele aflate în
curs de derulare la
nivelul oraºului nos-
tru.

Iar reîntâlnirea cu
sala de clasã de la
Colegiul Naþional
Nicolae Titulescu,
ºcoala în care ºi dân-
sul a învãþat, a fost
chiar un moment ce

trebuia imortalizat!
Este clar cã oraºul

se schimbã, creºte
frumos, însã este

puþin trist faptul cã cei
care vãd asta mai clar
sunt cei care vin rar
într-un loc pe care îl

numesc cu plãcere
acasã ºi nu cei care
locuiesc ºi trãiesc în
Pucioasa!
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ªªeeddiinnþþãã  oorrddiinnaarrãã  ddiinn
2200..0044..22002222    ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind alegerea preºedintelui
de ºedinþã pentru luna aprilie
2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea  Statului de
funcþi i   ºi  a Organigramei
Spitalului Orãºenesc
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind stabilirea impozitelor
ºi taxelor locale, precum ºi a
taxelor speciale aplicabile în
anul fiscal 2023.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea modificãrii
denumirii unor obiective de
investiþii aprobate prin HCL
nr.25/10.02.2022 pr ivind
aprobarea bugetului local de
venituri si cheltuieli ºi a buge-
tului inst i tuþ i i lor publice
finanþate din subvenþii proprii
pe anul 2022

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

pr ivind aprobarea l istei cu
ordinea de pr ior i tate a
cerer i lor pentru locuinþele
realizate în cadrul programu-
lui de construcþii de locuinþe
pentru tineri (ANL), destinate
închirierii, pentru anul 2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea prelungir ii
duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect
locuinþele din domeniul privat
al oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

pr ivind modif icarea
Inventarului bunur i lor care
aparþin domeniului public al
unitãþii administrativ teritori-
ale Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea trecerii din
domeniul public al unitãþ i i
administrat iv ter i tor iale
Oraºul Pucioasa în domeniul
privat al unitãþii administrativ
teritoriale Oraºul Pucioasa a
unor imobile construcþi i
incluse în domeniul public al
unitãþii administrativ teritori-
ale Oraºul Pucioasa la poz.
nr. 312 ºi nr. 374, precum ºi
aprobarea demolãrii acestora,
în vederea realizãr i i obiec-
t ivului de investi þ i i
„Construcþie bazã spor t ivã
oraº Pucioasa, car t ier
Diaconeºti  pr in Programul
Judeþean de Dezvoltare
Localã Dâmboviþa”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind rectificarea bugetului

local al U. A. T. Oraºul
Pucioasa ºi rectificarea buge-
tului inst i tuþ i i lor publice ºi
activitãþilor finanþate integral
sau parþial din venituri proprii,
pe anul 2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor
didactice si personalului
didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea situaþi i lor
financiare anuale încheiate la
31.12.2021 ºi repar t izãr i i
profi tului “SC Servici i
Comunitare de Uti l i tãþ i
Publice  Pucioasa SCUP SRL,
societate cu asociat unic
CONSILIUL LOCAL
PUCIOASA.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind încheierea unui con-
tract de prestãri servicii de
audit pentru situaþiile finan-
ciare ale anilor 2022, 2023 ºi
2024 ale SC Servici i
Comunitare de Uti l i tãþ i
Publice Pucioasa SCUP SRL
cu S.C. PROF - CONSULT
S.R.L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind înfiinþarea serviciului
social “Centrul de zi de
socializare ºi petrecere a tim-
pului l iber (t ip club)”, în

cadrul Direcþiei de asistenþã
socialã - UAT Oraºul
Pucioasa.

ªªeeddiinnþþãã  eexxttrraaoorrddiinnaarrãã  ddiinn
0099..0055..22002222  ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind alegerea preºedintelui
de ºedinþã pentru luna mai
2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

pr ivind aprobarea indicato-
rilor tehnico - economici pen-
tru obiectivul de investi þ i i
STAÞII DE ÎNCÃRCARE PEN-
TRU MAªINI ELECTRICE ÎN
JUDEÞUL DÂMBOVIÞA,
ORAª PUCIOASA ºi par tici-
parea U. A. T. Oraºul
Pucioasa în programul privind
reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serã în transpor-
tur i, pr in promovarea infra-
structurii pentru vehicule de
transpor t rutier nepoluant din
punct de vedere energetic:
staþii de reîncãrcare pentru
vehiculele electr ice în loca-
litãþi, finanþat de Administraþia
Fondului pentru Mediu.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind rectificarea bugetului
local al U. A. T. Oraºul
Pucioasa ºi rectificarea buge-
tului inst i tuþ i i lor publice ºi
activitãþilor finanþate integral
sau parþial din venituri proprii,
pe anul 2022.

Hotãrâri aale CConsiliului 
Local PPucioasa 

BBiirroouull VVeenniittuurrii vvãã iinnffoorrmmeeaazzãã!!
Legea nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare
reglementeazã ºi în anul fis-
cal 2022, taxele ºi impozitele
locale.

Conform prevederilor
legii mai sus menþionate,
termenele de platã pentru
achitarea impozitelor ºi ta-
xelor locale sunt 31 martie
pentru semestrul I, respectiv
30 septembrie pentru semes-
trul al II-lea.

Începand cu 1 aprilie,
conform art.183 din legea
nr.207/2015 privind Codul de
procedurã fiscalã pentru nea-
chitarea la termenul de sca-
denþã a obligaþiilor fiscale se
datoreazã majorãri de
întârziere, nivelul acestora
fiind de 1% din cuantumul

obligaþiilor fiscale neachitate
în termen calculate pentru
fiecare lunã sau fracþiune de
lunã, începând cu ziua ime-
diat urmãtoare termenului de
scadenþã ºi pânã la data stin-
gerii sumei datorate inclusiv.

Analizând situaþia
financiar contabilã înregis-
tratã la 31 martie 2022, con-
statãm cã impozitele ºi taxele
locale datorate de cãtre con-
tribuabili s-au achitat într-un
procent relativ bun, în special
de cãtre contribuabilii per-
soane juridice.

Totuºi figureazã în evi-
denþele fiscale contribuabili
persoane fizice care din
motive mai mult sau mai puþin
obiective nu au achitate ta-
xele ºi impozitele, înreg-
istrând debite restante ºi

pentru care odatã cu sca-
denþa primului termen de
platã s-a procedat la
demararea mãsurilor de exe-
cutare silitã.

Asigurându-vã de
întreaga noastrã disponibili-
tate pentru rezolvarea punc-
tualã a fiecãruia dintre dum-
neavoastrã în ceea ce
priveºte situaþia fiscalã, vã
adresãm rugãmintea de a
acorda o mai mare atenþie
adreselor pe care vi le trans-
mitem  ºi a vã conforma
acestora.

Considerãm cã prin
dialog ºi o abordare cu bunã
credinþã din partea ambelor
pãrþi, problemele vor fi rezol-
vate atât în beneficiul dum-
neavoastrã cât ºi al adminis-
traþiei publice locale.

ªªEEFF  BBIIRROOUU  VVEENNIITTUURRII,,

EECC..  GGAABBRRIIEELLAA  SSOOLLOOMMOONN



Categoriile de persoane
cele mai defavorizate care
beneficiazã de ajutoare ali-
mentare, în caz de deprivare
alimentarã constând în lipsa
alimentelor de bazã, ºi/sau
asistenþã materialã de bazã,
în caz de precaritate mate-
rialã constând în lipsa pro-
duselor de igienã, acordate
în cadrul POAD, ºi care au
calitatea de destinatari finali
sunt:

a) membrii familiilor ºi
persoanele singure cãrora le
este stabilit, prin dispoziþie
scrisã a primarului, dreptul la
un venit minim garantat
acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulte-
rioare;

b) membrii familiilor
beneficiare de alocaþie pen-
tru susþinerea familiei acor-
datã în baza Legii nr.
277/2010 privind alocaþia
pentru susþinerea familiei,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

c) persoanele/familiile
aflate temporar în situaþii
critice de viaþã, respectiv vic-
time ale calamitãþilor, per-
soane dependente, definite
conform Ordonantei  de
Urgenþã nr. 84/2020, ºi în
alte situaþii asemãnãtoare
stabilite prin anchetele
sociale ºi care se aflã în situ-
aþii deosebite de vulnerabili-
tate, precum ºi persoanele
care locuiesc în aºezãrile
informale.

Situaþia temporarã de vul-
nerabilitate se justificã de
cãtre autoritãþile publice cu
atribuþii în domeniul asis-
tenþei sociale.

Acordarea de sprijin cate-
goriilor de persoane pre-

vãzute la  lit. c) se realizeazã
numai în cazul în care existã
stocuri de alimente ºi pro-
duse de igienã dupã
epuizarea distribuirii cãtre
categoriile prevãzute la alin.
(1) lit. a) ºi b). Apartenenþa
persoanelor care locuiesc în
aºezãrile informale se sta-
bileºte prin ordin al prefectu-
lui judeþului, respectiv al
municipiului Bucureºti pe
raza cãruia este situatã
aºezarea informalã, pe baza
listelor comunicate de pri-
mar.

Persoanele care se
încadreazã în mai multe ca-
tegorii dintre cele prevãzute
mai sus beneficiazã de
pachetele cu alimente  afe-
rente unei singure categorii
din care fac parte la data
acordãrii ajutoarelor ali-
mentare ºi/sau asistenþei
materiale de bazã.

Ridicarea personalã a
ajutoarelor alimentare dis-
tribuite sub formã de
pachete de alimente, se face
în baza prezentãrii actului de
identitate valabil, verificãrii
identitãþii persoanei pe listã
ºi a semnãrii de primire a
pachetului de alimente de
cãtre destinatarii finali.
Documentele justificative
care dovedesc încadrarea în
una dintre categoriile de per-
soane sunt, dupã caz:

Pentru familiile ºi
persoanele singure benefi-
ciare de venit minim garantat
acordat în baza Legii nr.
416/2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare - bor-
deroul centralizator semnat
de primar, cuprinzând toþi ti-
tularii aflaþi în platã;

Pentru persoanele
beneficiare de alocaþie pen-
tru susþinerea familiei acor-

datã în baza Legii nr.
277/2010, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare - borderoul centra-
lizator semnat de primar,
cuprinzând toþi titularii aflaþi
în platã, precum ºi membrii
de familie ai acestora,
numãrul ºi data dispoziþiei
primarului privind stabilirea
dreptului;

Pentru persoanele/famili-
ile aflate temporar în situaþii
critice de viaþã, respectiv vic-
time ale calamitãþilor, per-
soane dependente ºi alte
situaþii asemãnãtoare ºi care
se aflã în situaþii deosebite
de vulnerabilitate - ancheta
socialã întocmitã de
autoritãþile publice cu
atribuþii în domeniul asis-
tenþei sociale sau pe baza
unui referat de anchetã
socialã întocmit de
autoritãþile publice cu
atribuþii în domeniul asis-

tenþei sociale la solicitarea
persoanei sau sesizarea
unui terþ.

Pentru persoanele cu
handicap grav sau accentu-
at, certificatul de încadrare
în grad de handicap eliberat
de Comisia pentru protecþia
copilului sau, dupã caz, cer-
tificatul de încadrare în grad
de handicap eliberat de
Comisia de evaluare a per-
soanelor adulte cu handicap
sau, dupã caz, decizia de
încadrare în grad de handi-
cap eliberatã de Comisia
superioarã de evaluare a
persoanelor adulte cu handi-
cap.

Pentru persoanele care
locuiesc în aºezãrile infor-
male, ordin al prefectului
judeþului, respectiv al
municipiului Bucureºti pe
raza cãruia este situatã
aºezarea informalã, pe baza
listei comunicate de cãtre

reprezentantul legal al
unitãþii/subdiviziunii adminis-
trativ-teritoriale.

Distribuirea ajutoarelor
alimentare  cãtre persoanele
înscrise pe listele iniþiale  se
face în ordinea prezentãrii
destinatarilor finali la cen-
trele de distribuire stabilite
prin ordin al prefectului la
nivelul fiecãrei unitãþi/subdi-
viziuni administrativ-teritori-
ale în termen de maximum
45 de zile calendaristice de
la ultima recepþie de ajutoare
alimentare.

Distribuirea ajutoarelor
alimentare cãtre persoanele
înscrise pe listele supli-
mentare se face în termen
de 15 zile calendaristice
începând cu ziua lucrãtoare
urmãtoare celei de finalizare
a distribuirii pe listele iniþiale.

DDiirreeccþþiiaa  ddee  AAssiisstteennþþãã
SSoocciiaallãã

Naºteri
Badea Miruna-Ioana –

1.03.2022 (Act Transcris), Chiþu
Karina-Jessica – 2.01.2022,
Ruttloff Karl-Gabriel – 17.12.2019
(Act Transcris).

Le Dorim Sãnãtate!

Cãsãtorii
Tudor Claudiu-Nicolae ºi ªerban

Andreea-Gabriela – 8.04.2022
Le Dorim ,,Casã De Piatrã’’!

Decese
Manolescu Petre – 88 Ani,

Pãtruºcã Roza – 87 Ani, Burnei Doru

– 54 Ani, Sas Daniel – 79 Ani,
Rizescu Jãniþa – 74 Ani, Nica Maria-
77 Ani, Dovleac Nicolae – 69 Ani,
Ghioº Ioana – 51 Ani, Badea Maria –
81 Ani, Letca Mihai – 69 Ani, Rizescu
Costel – 60 Ani, Bãlaºa Valentina –
57 Ani, Stroicã Ion – 84 Ani, Dobre
Victor – 89 Ani, Gociu Domnica - 73
Ani, Florescu Petre - Nicolaie – 52

Ani, Liþu Nicoleta – 61 Ani, Briceag
Maria - 92 Ani.

DDuummnneezzeeuu  SSãã--ii  OOddiihhnneeaassccãã!!

ÎÎnnttooccmmiitt,,
IInnssppeeccttoorr SSttaarree  CCiivviillãã,,

JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

■ BIROU STARE CIVILÃ

APRILIE 22022

Programul ooperaþional AAjutorarea 
persoanelor ddefavorizate - PPOAD
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În data de 19 martie 2022
a avut loc Simpozionul
Naþional Traian Vuia, orga-
nizat de prof. Diaconescu
Sandu ºi prof. Diaconescu
Nicolae.

Zeci de copii din locali-
tate, de la Clubul de
Aeromodele din Pucioasa,
dar nu numai aceºtia, au
avut ocazia de a se întâlni
cu singurul român ce a zbu-
rat în spaþiul cosmic,
Dumitru Prunariu.

În acest an s-au împlinit

40 de ani de când generalul
locotenent (ret.) Dumitru
Dorin Prunariu participã la
minunatele evenimente
organizate de Clubul
Copiilor Pucioasa. Invitat
special al activitãþii, gene-
ralul Prunariu a marcat ºi
40 de ani de la zborul sãu în
spaþiul cosmic.

La evenimentul des-
fãºurat la Pucioasa au par-
ticipat ºi autoritãþi locale
sau judeþene, din
Dâmboviþa.

116 aani dde lla pprimul zzbor 
în llume ccu mmijloace pproprii dde zzbor!

EElliibbeerraarreeaa pprriimmeeii ccããrrþþii ddee iiddeennttiittaattee
Articolul 51 din HG

295/10.03.2021
(1) Eliberarea actului de

identitate pentru minorul
care a împlinit vârsta de 14
ani, în termenul prevãzut la
art. 12 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2005,
republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, se
realizeazã pe baza urmã-
toarelor documente:

a)certificatul de naºtere,
cu care se face dovada
identitãþii ºi a cetãþeniei
române, original ºi copie;

b)actul de identitate al
unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal, origi-
nal, document cu care se
realizeazã ºi dovada adre-
sei de domiciliu; în cazul în
care pãrintele este cetãþean
strãin, dovada adresei de
domiciliu se face cu per-
misul de ºedere permanen-
tã;

c)certificatul de cãsãtorie
al pãrinþilor ori certificatul de
divorþ însoþit de acordul
parental/hotãrârea judecã-
toreascã de divorþ defini-
tivã/irevocabilã, dupã caz, în
situaþia în care pãrinþii sunt

divorþaþi, original ºi copie;
d)documentul cu care

face dovada achitãrii con-
travalorii actului de identi-
tate.

(2) Copia certificatului de
divorþ prevãzutã la alin. (1)
lit. c) însoþit de acordul
parental/hotãrârea judecã-
toreascã de divorþ defini-
tivã/irevocabilã se rea-
lizeazã în extras, doar pen-
tru pãrþile care privesc
aspectele relevante pentru
îndeplinirea scopului pre-
vãzut la alin. (1).

(3) În cazul în care pãrin-
tele nu poate prezenta certi-
ficatul/hotãrârea judecãtore-
ascã de divorþ, dovada
statutului civil ºi, dupã caz, a
numelui se poate face cu
certificatul de naºtere sau
de cãsãtorie cu menþiuni pe
care acesta le are la data
depunerii cererii pentru eli-
berarea actului de identitate
al minorului.

(4) De la data asigurãrii
infrastructurii tehnice nece-
sare, solicitarea prevãzutã
la alin. (1) poate fi formulatã
la misiunea diplomaticã/ofi-
ciul consular de carierã al
României din strãinãtate,

însoþitã de documentele
prevãzute de alin. (1) ºi (3).

(5) Atunci când autori-
tatea pãrinteascã se
exercitã de ambii pãrinþi, cu
domicilii diferite, iar minorul
locuieºte în mod statornic
cu unul dintre aceºtia, ce-
rerea pentru eliberarea
actului de identitate se sem-
neazã de cãtre pãrintele la
care minorul are domiciliul,
nefiind necesarã ºi semnã-
tura celuilalt pãrinte.

(6) Atunci când instanþa
a hotãrât ca locuinþa
minorului sã fie la unul din-
tre pãrinþi, iar minorul
locuieºte statornic la celãlalt
pãrinte, se solicitã decla-
raþia de consimþãmânt a
pãrintelui la care instanþa a
hotãrât cã are locuinþa, din
care sã rezulte cã este de
acord ca în actul de identi-
tate al minorului sã fie
înscris domiciliul la adresa
la care acesta locuieºte sta-
tornic.

(7) Declaraþia prevãzutã
la alin. (6) poate fi datã la
ghiºeu, în faþa personalului
S.P.C.E.P. ori, dupã caz, în
condiþiile alin. (4), a celui
consular, iar în situaþiile în

care pãrintele nu se poate
prezenta la ghiºeu, decla-
raþia trebuie sã fie autentifi-
catã la misiunea diplomat-
icã a României din statul în
care acesta se aflã, la
notarul public român ori la
autoritãþile strãine compe-
tente. În acest ultim caz,
declaraþia va fi prezentatã
tradusã ºi legalizatã potrivit
normelor legale în vigoare.

(8) În situaþia în care
declaraþia de consimþãmânt
nu poate fi prezentatã
întrucât pãrintele la care
instanþa a hotãrât cã are
locuinþa nu a fost identificat,
se poate prezenta un referat
întocmit de serviciul public
de asistenþã socialã din
cadrul primãriei pe raza
cãreia are domiciliul pãrin-
tele la care locuieºte
minorul, prin care se certi-
ficã faptul cã pãrintele în
cauzã nu a fost identificat,
iar minorul locuieºte stator-
nic la celãlalt pãrinte.

(9) În situaþia în care
pãrinþii divorþaþi exercitã
autoritatea pãrinteascã
comunã cu privire la minor,
iar locuinþa acestuia este

stabilitã la unul dintre pãrinþi
cu menþionarea adresei de
domiciliu, dacã pãrintele în
cauzã solicitã schimbarea
domiciliului, minorul îºi
schimbã domiciliul odatã cu
acesta, în condiþiile art. 497
din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republi-
catã, cu modificãrile ulte-
rioare.

(10) În situaþia în care
hotãrârea judecãtoreascã
definitivã/irevocabilã privind
încredinþarea minorului a
fost pronunþatã în strãinã-
tate, aceasta se prezintã, în
original ºi copie, însoþitã de
traducerea legalizatã, pre-
cum ºi de hotãrârea prin
care a fost învestitã cu for-
mulã executorie. Copia
hotãrârii judecãtoreºti defin-
itive/irevocabile se rea-
lizeazã în extras, doar pen-
tru pãrþile care privesc
aspectele relevante pentru
îndeplinirea scopului pre-
vãzut la alin. (1).

AAgg..  ººeeff  pprr..  ddee  ppoolliiþþiiee
TTOOHHAANNEEAANNUU  EEMMAANNUUEELL

IInnssppeeccttoorr  IIOORRDDAACCHHEE
OOAANNAA--MMIIHHAAEELLAA
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Ce a însemnat anul 2021 pen-
tru lumea bibliotecarã? Criza a
grãbit viitorul ºi a aruncat  bibliote-
cile ºi bibliotecarii în mijlocul isto-
riei ºi rãmâne doar speranþa cã
aceastã experienþã (pandemia de
coronavirus) va fi unicã, nu se va
repeta ºi cã „data viitoare vom fi
mai bine pregãtiþi”, dacã, totuºi,
vom avea ghinionul sã înfruntãm
provocãri similare.

Majoritatea  activitãþilor  pro-
gramate pentru anul 2021, con-
cursuri, întâlniri cu scriitorii,
prezentãri de carte, medalioane
literare, caravana poveºtilor  etc.
au fost realizate  în format online.
De menþionat cã spaþiul virtual
oferã posibilitãþi enorme, mai ales
pe  segmentul distribuirii informaþi-
ilor ºi a conþinuturilor. În timp rela-
tiv scurt, aproape s-a dublat
numãrul celor care au urmãrit
desfãºurarea acestora. Anul 2022
promite  a fi un an mai bun la capi-
tolul apropierii bibliotecii de comu-
nitate, iar comunitatea, împreunã
cu factorii de decizie, vor contribui
la dezvoltarea domeniului bibliote-
conomic. Anul 2022  va fi unul al
consolidãrii relaþiilor dintre
Biblioteca “Gh. N. Costescu” ºi
comunitate, va promova diversi-

tatea ºi protejarea identitãþii cul-
turale, recunoaºterea contribuþiei
culturii la coeziunea ºi incluziunea
socialã în comunitate, va iniþia  în
continuare programe naþionale ºi
locale de promovare a  lecturii  ºi
valorificare a operelor  scriitorilor
din Pucioasa.

Mai multe expoziþii au

împodobit biblioteca de sãrbã-
toare cu prilejul Zilei Culturii
Naþionale (opera lui Eminescu în
imagini, expoziþie de carte).
Scriitorii locali, membrii ai
Cenaclului „Luceafãrul de
Pucioasa” s-au întâlnit cu elevi,
dar ºi cu iubitori de culturã din
localitate ºi din judeþ ºi au marcat

momentul prin recitarea versurilor-
creaþii proprii, dedicate marelui
poet.

Aniversarea Unirii Principatelor
Române, de la 24 Ianuarie 1859,
s-a realizat printr-o serie de mani-
festãri culturale care sã marcheze
împlinirea celor 161 de ani de la
marele moment istoric Hora Unirii,
poeziile tematice, concursurile au
fost activitãþile realizate cu acest
prilej în atmosfera deosebitã a
parcului din centrul oraºului
Pucioasa, iar elevii s-au întrecut
sã participe la toate evenimentele.

Seria manifestãrilor dedicate
Zilei Naþionale a Lecturii,
desfãºurate pe o perioadã de o
sãptãmânã, a reunit membrii ai
comunitãþii locale, care cu mult
drag ºi dãruire au citit celor mici
(chiar ºi celor mari), atât în bi-
bliotecã dar ºi în bisericã. Astfel,
domnii  Alexandru Valentin
Negrescu, Silviu Neaga, Toma
Iulian Rainea, preoþi la parohiile
din Pucioasa au realizat momente
unice  prin interpretarea textelor
atent alese.

LLuummiinniiþþaa  PPîînntteeaa--GGooggiiooiiuu
BBiibblliiootteeccaa  

„„GGhh..  NN..  CCoosstteessccuu””    PPuucciiooaassaa

Pucioasa, oraº binecuvântat cu
ape sulfuroase cu potenþial te-
rapeutic ridicat, se înscrie cu succes
pe harta balneo a României alãturi
de alte  aºezãri cu resurse de ape
minerale.

Poate nu ºtiaþi faptul cã România
este patria apelor minerale! Altfel
spus suntem numãrul unu mondial la
rezervele naturale de apã mineralã.

Procentul de 40% din rezerva
mondialã totalã de apã mineralã na-

turalã, concentraþia specialã de
sãruri ºi calitatea superioarã, sunt
punctele forte prin care România se
remarcã. Mai mult de atât aceasta
este o bogaþie regenerabilã existând
peste 2500 de izvoare de apã mine-
ralã, din pãcate valorificate mai puþin
de jumãtate. Promovarea acestor
ape minerale ca brand de tarã ºi
potenþialul de producþie pentru
export, reprezintã ºansa României
de a-ºi recâºtiga dreptul de lider în

turismul balnear.
Apele minerale – brand de þarã,

promovarea acestuia la târgurile de
turism internaþionale trebuie sã fie o
provocare pe care orice þarã ºi-o
asumã atunci când respectã ” pro-
dusele ”ce o definesc. Brandul de
þarã- România patria apelor, are
nevoie de parteneriate puternice
între domeniul public ºi privat.

Apele minerale au fost folosite în
mod terapeutic de  acum 1600 de
ani, iar export facându-se de mai
bine de 800 de ani cãtre
Constantinopol.

Izvoarele de apã mineralã din
România continuã sã se întreacã
între ele, sunt diferite, sunt unice!

DDiirreeccttoorr  CCNNIIPPTT,,  AAnnccaa
DDiiaaccoonneessccuu

AAppeellee mmiinneerraallee - bbrraanndd ddee þþaarrãã

Buletin dde iinformare

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaaall oorraaººuulluuii

Biblioteca îîn ccondiþiile nnoii nnormalitãþi:
provocãri, rriscuri, ooportunitãþi
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Aºa cã trebuie sã acþionãm în
consecinþã, conºtienþi de fragili-
tatea mediului înconjurãtor!

Acum a venit momentul sã
transformãm un slogan în reali-
tate – a început Colectarea
selectivã a gunoiului menajer
de pe raza oraºului Pucioasa.

Vã aºteptãm în continuare la
sediul nostru din strada Pajiºtei
(lângã sediul Ambulanþei) pen-
tru a ridica europubela cuvenitã
fiecãrei gospodarii (pentru frac-
tia umeda) ºi sacii necesari
pentru cele doua grupe de
deºeuri solide (sac albastru
pentru hârtie ºi carton, respec-
tiv sac galben pentru plastic ºi
metal). Este important de ºtiut
ca vor fi distribuiþi saci doar
pentru prima colectare, urmând
ca în momentul predãrii acesto-
ra cetãþenii sã primeascã saci
pentru urmãtoarea perioadã.

Pentru a intra în posesia
europubelelor ºi a sacilor tre-
buie sã vã prezentaþi cu o fac-
turã de la Electrica pentru a se
identifica foarte clar punctul de
colectare, sau cu o dovadã a
plãþii la primãrie, pentru per-
soanele ce nu plãtesc prin
Electrica!

Programul de colectare a
fracþiei umede va rãmâne
acelaºi, iar fracþia uscatã va fi
ridicatã din doua in doua sãp-
tãmâni, în ziua urmãtoare zilei
de ridicare a fractiei umede.

În cazul locuitorilor din
cartierele de blocuri ei vor pro-
ceda la fel ca ºi pânã acum
pentru depunerea gunoiului
menajer, numai cã din momen-
tul începerii programului vor
avea la dispoziþie în punctele
de precolectare recipienþi
împãrþiþi pe tipuri de deºeuri:
fracþie umedã, plastic ºi metal,
hârtie ºi carton ºi vor avea avea
obligaþia sã arunce fiecare cat-
egorie de deºeuri menajere în
tomberonul destinat.

Pentru deºeurile din sticlã
TOÞI locuitorii oraºului vor avea
la dispoziþie recipienþi tip
clopot, care vor fi montaþi în
mai multe puncte.

Sunt sigur cã nu va fi uºor!
Dar avem obligaþia de a

respecta mediul, de a ne
respecta viitorul ºi de ce nu
“buzunarul”, pentru cã neîn-
deplinirea obligaþiilor impuse de
U.E. legat de creºterea într-un
ritm accelerat a gradului de

colectare selectivã, ne va costa
enorm, atât ca þarã, cât ºi ca
persoane sau comunitãþi
locale!!!

Suntem lângã dumneavoas-
trã pentru a reuºi sã creãm
automatismele necesare pentru
funcþionarea fãrã prea multe
sincope a noului sistem de
colectare!

Persoanelor ce nu se pot
deplasa, sau care nu au cu ce

transporta europubela, le vom
acorda tot sprijinul necesar în
acest sens.

Astel cã sunteþi rugaþi sã ne
contactaþi la numãrul de tele-
fon: 0245606133 sau sã ne
scrieþi pe adresa de email:
info@primpuc.ro.

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  AAnnaa,,  
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

Specificul furturilor din
buzunare constã în faptul
cã locul de acþiune este un
spaþiu restrâns, de regulã
favorizat de aglomeraþie,
poziþia hoþului fiind perma-
nent riscantã.

În general, noaptea se
furã din gãri, din trenuri, iar
ziua în mijloacele de trans-
port în comun, magazine,
pieþe, dar numai la anumite
ore, atunci când oamenii
merg spre serviciu sau
spre casã, sunt grãbiþi,
hoþii profitând de neatenþia
acestora.

Comportamentul nea-
decvat caracterizat prin
neglijenþã, ignoranþã,
”ajutã” la comiterea acestui
gen de fapte. Exersarea
spiritului de vigilenþã
reprezintã primul ºi cel mai
solid „scut” împotriva
hoþilor ºi a altor genuri de
infractori.

Pentru a evita sã
deveniþi victime ale infracþi-
unii de furt din buzunare,
genþi, este recomandat sã
þineþi cont de sfaturile cu
caracter preventiv oferite.

ÎÎnn  mmiijjllooaacceellee  ddee  ttrraannss--
ppoorrtt  îînn  ccoommuunn::  

● când aºteptaþi auto-
buzul sau alt mijloc de
transport în comun în staþii
aglomerate, daþi dovadã de
vigilenþã ºi atenþie faþã de
conduita persoanelor de
lângã dumneavoastrã;

● evitaþi sã citiþi în
mijloacele de transport în
comun deoarece atenþia vã
este diminuatã ºi puteþi
deveni cu uºurinþã vic-
timele hoþilor de buzunare;

● dacã în aglomeraþie
vã simþiþi înconjuraþi de
persoane dubioase cãutaþi
sã vã schimbaþi locul;

●poziþionaþi poºeta
/geanta în faþa dumnea-
voastrã, iar dacã e posibil,
între corp ºi un element fix
in autovehicul;

● dacã vã aºezaþi pe
scaun, þineþi bagajele în
braþe, în nici un caz spre
exterior ori spre vecinul de
scaun;

● când poziþia unui
cãlãtor vã impune sã vã
îndepãrtaþi de bagaje, sau
sã vã schimbaþi poziþia,
evitaþi-l;

● nu purtaþi portofelul,
banii ori telefonul mobil în
buzunarul de la spatele
pantalonilor; acesta este
vulnerabil la urcarea ºi
coborârea din mijloacele
da transport în comun;

● nu purtaþi bani sau
valori în buzunarele la-
terale ale hainelor, pal-
toanelor sau gecilor, aces-
tea fiind locurile cele mai
vulnerabile ºi cel mai des
vizitate de cãtre hoþi;

● dacã transportaþi
sume mari de bani, evitaþi
deplasarea cu mijloacele
de transport în comun;
apelaþi la o cunoºtinþã cu
autoturism, sau luaþi un
taxi, de preferat de la o
companie cunoscutã, de
notorietate, unde vã veþi
aºeza pe locurile din spate;

● dacã sunteþi obosiþi,
evitaþi sã vã aºezaþi pe
scaun, pentru a nu adormi;

● dacã circulaþi la ore
târzii, când sunt puþini cãlã-
tori, aºezaþi-vã cât mai
aproape de conducãtorul
auto sau lângã alþi
pasageri care vã inspirã
încredere.

LLaa  ccuummppããrrããttuurrii  ::
● evitaþi aglomeraþiile

din pieþe, bazaruri, gãri
autogãri, magazine,etc.

● portmoneul nu se
aºeazã niciodatã deasupra
cumpãrãturilor, la vedere,
iar geanta nu se þineîn coº;

● feriþi-vã de priviri
indiscrete când scoateþi
banii;

● când staþi la rând,
pentru a cumpãra ceva, nu
vã înghesuiþi ºi nu permiteþi
sã fiþi înghesuit;

● dacã staþi la o coadã
priviþi cu atenþie celelalte
persoane; dacã simþiþi cã
asupra dumneavoastrã se
face pressing la coadã în
magazine sau cã cineva 
s-a instalat în faþa dumnea-
voastrã ºi v-a acoperit ve-
derea, verificati imediat
geanta ºi locul unde þineþi
portofelul;

● acordaþi o mai mare
atenþie poºetei decât
plaselor de cumpãrãturi;
siguranþa poºetei sã fie o
grijã permanentãa pentru
dumneavoastrã; când
faceþi diferite plãþi sau
cumpãrãturi nu scoateþi tot

teancul de bani ci numai
suma care trebuie;

● þineþi geanta în faþã,
protejând-o cu mâna;

● mare atenþie la per-
soanele care se înghesuie
numai la raioanele unde
este aglomeraþie ºi rar cer
sã examineze un lucru;

● nu vã lãsaþi atraºi în
locuri dosnice pentru a
cumpãra ceva de ocazie,
oricât de avantajos vi s-ar
pãrea;

● nu pãstraþi banii în
buzunarele exterioare ale
vestimentaþiei;

● nu þineþi banii, actele
personale ºi cheile în
acelaºi loc.

FOARTE IMPORTANT!
În situaþia în care

deveniþi victima unei
infracþiuni de furt din
buzunare, anunþaþi
organele de poliþie la
numãrul unic de urgenþã
112, apelabil de la orice
telefon mobil sau fix, chiar
ºi public, indiferent cã aveþi
sau nu credit ori cartelã.

PPoolliiþþiiaa  RRoommâânnãã

PPrreevveenniirreeaa ffuurrttuurriilloorr
ddiinn bbuuzzuunnaarree

Viitorul nnostru ººi aal ccopiilor nnoºtri
depinde dde aacþiunile nnoastre dde aastãzi!
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Luni, 9 Mai 2022, Centrul
Cultural European Pucioasa
a celebrat 5 ani de la 
înfiinþare! 

Cu aceastã ocazie am
organizat un eveniment
aparte, cu momente spe-
ciale, dedicate acestei zile.
Alãturi ne-au fost ca întot-
deauna oamenii din
Pucioasa, care ne-au arãtat
aceeaºi cãldurã ca la fiecare
spectacol.

Instituþie de culturã mo-
dernã, Centrul Cultural
European Pucioasa are ca
obiectiv promovarea valorilor
culturale locale, naþionale si
europene în toate formele lor
(expoziþii, concerte, specta-
cole, evenimente, seminarii,
conferinþe etc).

Noi ne dorim ca instituþia
sã creascã ºi sã se dezvolte,
sã devinã cel mai important
loc de întâlnire în plan cultu-
ral ºi spiritual pentru toþi
locuitorii oraºului. Pentru a
înþelege mai bine rostul ºi
rolul culturii în lumea în care
trãim, parcã mai încercatã
ca oricând.

Facem totul pentru ca
locuitorii oraºului Pucioasa
sã beneficieze de o viaþã cul-
turalã frumoasã, armo-
nioasã, care sã aducã acea
stare de bine atât de nece-
sarã fiecãruia dintre noi.

ªi pentru cã nu suntem
singuri, iar locuitorii oraºului
Pucioasa sunt întotdeauna
alãturi de noi, se cuvine sa le
MULÞUMIM! Mulþumim pen-

tru faptul cã susþin mani-
festãrile culturale ale centru-
lui, multumim pentru cã sunt
publicul nostru fidel, mulþu-
mim pãrinþilor care îºi aduc
copiii sã petreacã un timp de
relaxare ºi bunã dispoziþie la
cursurile organizate de
Centrul Cultural European
Pucioasa! Mulþumim cadre-
lor didactice ºi implicit ma-
nagerilor ºcolilor ºi liceelor
din oraº pentru partene-
riatele ºi colaborãrile  care
ne onoreazã  ºi nu în ultimul
rând Consiliului Local ºi
Instituþiei Primarului care ne
susþin ºi ne dau încrederea
cã, la Pucioasa, Cultura
Rezistã ºi se Dezvoltã! 

CCeennttrruull  CCuullttuurraall
EEuurrooppeeaann  PPuucciiooaassaa

Dupã o lungã
pauzã, îndrãgitul
eveniment ”Cãu-
tãtorii Oului de
Ciocolatã” a avut
loc din nou la
Pucioasa! 

Copiii însoþiþi de
fraþi, pãrinþi sau
bunici au ignorant
ploaia ºi au pornit
în cãutarea râv-
nitelor premii. Pri-
marul Oraºului Pu-
cioasa, Constantin

Ana s-a bucu-
rat ºi el odatã
cu cei prezenþi.

Niciun copil
nu a rãmas
fãrã a primi
simbolul com-
petiþiei, oul de
ciocolatã. Alã-
turi le-a fost
Aiurel, comicul
ce a animat
atmosfera.

VINO alãturi de noi la
Festivalul de Animaþie Stradalã
pentru Tineret – ”PUCFAST”,
PUCIOASA ediþia a IV-a!

Invitat special al festivalului:
Teatrul Republican LICURICI
Chiºinãu-Republica Moldova.

Între 27 mai - 1 Iunie 2022
Centrul Cultural European
Pucioasa organizeazã în Parcul
Central al oraºului spectacole
de teatru, demonstraþii de aero-
modelism, automodelism ºi
drone, ateliere de lucru în aer
liber,  picturã, confecþionat
buburuze, fluturi , mãºti

veneþiene,  streetball, carte ºi
poveºti, picturã pe faþã,
scriere/citire de poveºti,
reporter de o zi, distracþie ºi
jocuri, toate alãturi de comicul
AIUREL ºi CEATA LUI
ZÂMBILICI. Nu vor lipsi activitãþi
pentru tineri ºi pãrinþi, concerte
ºi competiþii sportive.

Centrul Cultural European
Pucioasa ºi Primãria Pucioasa
vã invitã  sã fiþi alãturi de orga-
nizatorii ºi artiºtii invitaþi!

VINO, cu costumul tãu de
carnaval, Sâmbãtã - 28 mai, ora
10:00,  la Parada ”PUCFAST”!

Buletin dde iinformare

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaaall oorraaººuulluuii

CCããuuttããttoorriiii oouulluuii 
ddee cciiooccoollaattãã 

ss-aauu rreeuunniitt llaa PPuucciiooaassaa!!

AAmm ssããrrbbããttoorriitt 55 aannii ddee llaa ÎÎnnffiiiinnþþaarreeaa
CCeennttrruulluuii CCuullttuurraall EEuurrooppeeaann PPuucciiooaassaa

Vã iinvitãm 
la PPUCFAST!
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P u c i o a s aP u c i o a s aal ooraºului

Ca inginer auto, (cu fa-
cultatea fãcutã în secolul
trecut), iubesc autove-
hiculele cu motoare ter-
mice! Însã a venit momen-
tul sã punem mediul pe
primul loc, cu gândul la
viitorul copiilor noºtri!
Pentru cã nu vrem sã
ratãm nicio ºansã de a
moderniza oraºul ºi a fi în
pas cu nevoile viitorului
deloc îndepãrtat, sãptãmâ-
na aceasta am depus
proiectul “STAÞII DE
REÎNCÃRCARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE
LOCALITATEA PUCIOASA,
JUDEÞ DÂMBOVIÞA”, pro-

gramul de finanþare fiind
STAÞII DE REÎNCÃR-
CARE PENTRU VEHI-
CULE ELECTRICE ÎN
LOCALITÃÞI, finanþarea
fiind asiguratã de AFM.
Valoarea totalã a acestui
proiect este de
2.595.065,69 lei cu TVA,
din care valoarea neram-
bursabilã solicitatã la
Administraþia Fondului de
Mediu este de 1.900.000
lei cu TVA. Durata de
implementare a proiectului
este de 5 luni.

Locaþiile unde se
amplaseazã staþiile sunt:

- Amplasament zona

PECO, cu acces direct din
DN71 – 2 staþii + 6 locuri
de parcare

-Amplasament Strada
Florin Popescu, cu acces
direct din DN71– 2 staþii +
4 locuri de parcare

-Amplasament Str.
Avram Iancu, cu acces
direct din DN71– 1 staþie +
2 locuri de parcare

- Amplasament -
Primãria Pucioasa, cu
acces direct din DN71 -1
staþie + 2 locuri de parcare

-Amplasament - Piaþa
din oraºul Pucioasa, jud.
Dâmboviþa, cu acces direct
din DN71 - 2 staþii + 6
locuri de parcare

- Amplasament Filaturã,
oraºul Pucioasa, jud.
Dâmboviþa, cu acces direct
din Bulevardul Trandafirilor

- 1 staþie + 2 locuri de par-
care

-Amplasament strada
Fântânilor din oraºul
Pucioasa, jud. Dâmboviþa,
cu acces direct din DN71 -
1 staþie + 2 locuri de par-
care

Fiecare staþie asigurã
încãrcarea simultanã a
douã vehicule, cu posibili-
tate de extindere a capa-
citãþii de încãrcare la 3
vehicule, astfel încât prin
acest proiect se vor putea
încãrca 20 de autoturisme
simultan! Cum ºi prin alte
proiecte suntem obligaþi sã
amplasãm staþii de încãr-
care sunt convins cã în
viitorul apropiat vom avea
cel puþin 30 astfel de
puncte funcþionale. Pe
lângã confortul asigurat

locuitorilor oraºului care
vor opta pentru transportul
verde, consider cã acest
proiect ne va aduce o po-
ziþie importantã pe harta
rutierã a þãrii, conducãtorii
auto având un motiv în
plus sã foloseascã în dru-
mul cãtre/dinspre munte
alternativa DN71 prin
Pucioasa! Acesta este al
doilea proiect al nostru cu
un impact puternic în pro-
tecþia mediului, primul fiind
“REDUCEREA EMISIILOR
DE CARBON ÎN ORAªUL
PUCIOASA ªI ÎN ZONELE
FUNCÞIONALE ALE
ACESTUIA” proiect prin
care achiziþionãm 5 auto-
buze electrice!

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  AAnnaa,,
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii

Pucioasa ddevine ““VERDE”!!!

Compania Naþionalã de
Investiþii a lansat procedura de
achiziþie publicã pentru obiec-
tivul „Construire asezãmânt
cultural, Str. Avram Iancu, nr.

19, oraº Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa”.

Valoarea totalã a investiþiei
este 5.140.237 lei, iar data
limitã de finalizare a evaluãrii

este 26.05.2022!
Prin aceasta investiþie vom

transforma Grãdina de varã,
care acum este o ruinã, 
într-un centru multifuncþional,

cu o salã de spectacole cu
400 de locuri ºi acoperiº
retractabil, cu sãli multi-
funcþionale, pretabile la
diverse evenimente culturale!

Încã oo iinvestiþie eextraordinarã 
a iintrat îîn llinie ddreaptã!
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