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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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PUCFAST –– 
BUCURIA 

COPIILOR!

Club dde tteatru, 
la PPucioasa!

BIBLIOTECA PPUBLICÃ
- AAL TTREILEA SSPAÞIU

EDUCAÞIONAL
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CCoonnttiinnuuãã mmooddeerrnniizzaarreeaa oorraaººuulluuii!!

Pucioasa se transfor-
mã, încet-încet, într-un
mare ºantier!

Pentru unii e un
motiv de supãrare! Din
fericire însã, marea
majoritate a cetãþenilor
oraºului este conºtientã
de faptul cã schimbarea
se face cu sacrificii!

AAccuumm vvoorrbbiimm ddee
ddoouuãã nnooii
ººaannttiieerree!!

Primul ºantier
început este în curtea
primãriei, unde modern-
izãm clãdirea Bibliotecii
oraºului Pucioasa!

Aceastã clãdire în
care a funcþionat
primãria oraºului nostru
este un edificiu plin de
istorie, care însã a fost
siluit în ultimele decenii!

Prin aceastã inves-
tiþie vom reda forma
iniþialã a clãdirii, dar
vom reinventa ºi bi-
blioteca oraºului, care
va funcþiona la cele mai
înalte standarde! Mai
mult, prin acest proiect
va fi amenajat în
aceastã clãdire ºi un
modern dispecerat de
monitorizare al poliþiei
locale!

Cât despre cel de-al
doilea ºanier, este voba
despre Parcul Central!
Dupã un eveniment
reuºit, PUCFAST, orga-
nizat pentru copii,
pãrinþi ºi bunici, la
începutul lunii iunie,
Parcul Central al
oraºului Pucioasa s-a
închis! Au început
lucrãrile atât de mult

aºteptate de moder-
nizare a parcului ºi a
strãzilor Republicii ºi
Cerealiºtilor! 

Proiectul ”Moder-
nizare ºi amenajare
peisagerã în zona cen-
tralã a staþiunii balneo-
climatice Oraº Pu-
cioasa” prevede mo-
dernizarea Parcului
Central (cu zone plan-
tate, alei pietonale,
mobilier urban, iluminat
ornamental, jocuri de
apã), modernizarea zo-
nei pietonale din jurul
monumentului, crearea
unei zone de prome-
nadã de-a lungul Vãii
Negre, modernizarea
zonei sportive (cu teren
de tenis, teren de mini-
fotbal ºi vestiar), ame-
najarea unei grãdini

ornamentale, crearea
unei parcãri în zona
accesului din DN71,
precum ºi reabilitarea
DJ710 (din care se face
accesul principal) pe o
lungime de 1,2 km,
inclusiv trotuare, spaþii
verzi amenajate, ilumi-
nat public ornamental ºi
canalizaþie pentru îngro-
parea reþelelor de tele-
comunicaþii.

E adevãrat cã orice
ºantier presupune dis-
confort, praf, zgomot ºi
aglomeraþie, dar fãrã
acestea nu putem
ajunge la rezultatul
final. Vã rugãm sã fiþi
înþelegãtori în perioada
urmãtoare, deoarece
rezultatul va fi pe
mãsurã!
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Hotãrâri aale CConsiliului 
Local PPucioasa 

BBiirroouull VVeenniittuurrii vvãã iinnffoorrmmeeaazzãã!!
Dupã cum se precizeazã în arti-

colele 461, 466 ºi 471 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, în cazul dobândirii unui bun
imobil sau mobil, proprietarul
acestuia are obligaþia sã depunã o
declaraþie la organul fiscal în ter-
men de 30 de zile de la data
dobândirii ºi datoreazã impozite
începând cu data de 1 ianuarie a
anului urmãtor.

În cazul unui imobil
(clãdire/teren) care este deþinut în
comun de douã sau mai multe per-
soane, fiecare proprietar dato-
reazã un impozit pentru partea
aflatã în proprietatea sa. În cazul
în care nu se pot stabili pãrþile indi-
viduale ale proprietarilor, fiecare
proprietar în comun datoreazã o
parte egalã din impozit.

Pentru o evidenþã cât mai clarã
a rolurilor fiscale ºi pentru o acu-
rateþe a informaþiilor transmise

cãtre alte instituþii, vã adresãm
rugãmintea de a respecta preve-
derile legale în ceea ce priveºte
declararea bunurilor dobândite,
respectiv a oricãror modificãri care
intervin în materia impozabilã
deþinutã de cãtre contribuabili atât
persoane fizice cât ºi persoane
juridice.

ªªEEFF  BBIIRROOUU  VVEENNIITTUURRII,,
EECC..  GGAABBRRIIEELLAA  SSOOLLOOMMOONN

-- ªªeeddiinnþþãã  eexxttrraaoorrddiinnaarrãã
ddiinn  2233..0055..22002222    ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea deplasãrii

în Jonava - Lituania a unei de-
legaþii a oraºului Pucioasa în
perioada 22.06.2022 -
24.06.2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea STRATE-

GIEI PRIVIND DEZVOLTAREA
DURABILÃ A ORAªULUI PU-
CIOASA, JUDEÞUL DÂM-
BOVIÞA, PENTRU PERIOADA
2021 - 2027.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea proiectu-

lui ºi a cheltuielilor aferente
proiectului: „„CCoonnssttrruuiirree  llooccuuiinnþþee
ppeennttrruu  ttiinneerrii  îînn  oorraaººuull  PPuucciiooaassaa,,
jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa””..

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea proiectu-

lui ºi a cheltuielilor aferente
proiectului: „Sistem inteligent de
management urban în oraºul
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa -
Etapa I”.

-- ªªeeddiinnþþãã  eexxttrraaoorrddiinnaarrãã
ddiinn  2266..0055..22002222  ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: repartizarea unei

locuinþe din fondurile ANL, str.

Stadionului, oraº Pucioasa con-
form Anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea  listei cu

ordinea de prioritate a cererilor
de locuinþe din fondul locativ de
stat pentru anul 2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea prelungirii

duratei contractului de
închiriere Nr. 12528/03.06.2019
ce are ca obiect închirierea
terenului în suprafaþã de 237
mp., situat în oraºul Pucioasa,
Bulevardul Trandafirilor, pro-
prietate privatã a unitãþii admi-
nistrativ - teritoriale Oraºul
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea cheltu-

ielilor aferente navetei cadrelor
didactice ºi personalului didac-
tic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: darea în folosinþã

gratuitã Oficiului de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã -
Dâmboviþa, a spaþiului în
suprafaþã de 16 mp., situat în
oraºul Pucioasa, str.
Fântânelor, nr. 7, corpul „ B ”
fost birou CIC, cu destinaþia
amenajãrii unui birou teritorial

de relaþii cu publicul, ca unitate
fãrã personalitate juridicã.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea

Regulamentului de organizare
ºi desfãºurare  a evaluãrii finale
a managerului, precum ºi
desemnarea componenþei
comisiei de evaluare finalã, a
comisiei de soluþionare a con-
testaþiilor ºi a comisiei de secre-
tariat pentru managementul
instituþiei de culturã, aflatã sub
autoritatea Unitãþii Administrativ
Teritorialã Oraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea con-

turilor de execuþie a bugetu-
lui local ºi a celorlalte
bugete ale U. A. T. Oraºul
Pucioasa, încheiate la 31
martie 2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea situaþiilor

financiare ºi a conturilor de exe-
cuþie a bugetului local ºi a celor-
lalte bugete ale U. A. T. Oraºul
Pucioasa, încheiate la 31
decembrie 2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea bugetului

creditelor interne al U. A. T.

Oraºul Pucioasa pe anul 2022
ºi rectificarea bugetului local al
U. A.T. Oraºul Pucioasa pe anul
2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: cesionarea contrac-

tului de închiriere nr. 10
936/17.05.2019, act adiþional
nr. 10 674/20.05.2021, pentru
locuinþa deþinutã de domnul O A
în Pucioasa, în favoarea mamei
sale O.M.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea proiectu-

lui ºi a cheltuielilor aferente
proiectului „Elaborarea Planului
de Mobilitate Urbanã Durabilã
al oraºului Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: trecerea din dome-

niul public al unitãþii administra-
tiv - teritoriale Oraºul Pucioasa
în domeniul privat al unitãþii
administrativ - teritoriale Oraºul
Pucioasa a unor bunuri
cuprinse în centralizatorul
înregistrat sub nr. 8
687/18.04.2022 pentru scoa-
terea din funcþiune ºi casarea
acestora.

SSPPCCLLEEPP PPUUCCIIOOAASSAA IINNFFOORRMMEEAAZZÃÃ!!
AAnnuunnþþ  iimmppoorrttaanntt  pprriivviinndd  

vvaallaabbiilliittaatteeaa  aacctteelloorr  ddee  iiddeennttii--
ttaattee

Vã facem cunoscut faptul cã
documentele de identitate a
cãror valabilitate a fost prelun-
gitã potrivit dispoziþiilor art. 4,
alin. 5 din Legea nr. 55/2020

privind unele mãsuri pentru
prevenirea ºi combaterea
efectelor pandemiei de COVID
19, pentru o perioadã de 90 zile
de la încetarea stãrii de alertã,
au expirat începând cu data de
07.06.2022.

În acest context, cu data
menþionatã mai sus, cetãþenii

au obligaþia de a solicita
preschimbarea documentelor
de identitate al cãror termen de
valabilitate a expirat.

Totodatã, pentru
evitarea aglomerãrii la ghiºeul
de lucru cu publicul, cetãþenii
au posibilitatea sã facã progra-
mare pentru depunerea

cererilor ºi a documentelor
necesare eliberãrii actelor de
identitate la telefon -
0245230487.

CCuu  ssttiimmãã,,
SSPPCCLLEEPP  PPUUCCIIOOAASSAA

AAgg  ººeeff  pprr..  ddee  ppoolliiþþiiee  
TTOOHHÃÃNNEEAANNUU  EEMMAANNUUEELL
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NAªTERI
NIÞÃ ANTON-GABRIEL

– 27.04.2022, PUIU DAVID-
CÃTÃLIN – 16.05.2022

LLEE  DDOORRIIMM
SSÃÃNNÃÃTTAATTEE!!

CÃSÃTORII
MIHAI OVIDIU-IULIAN

ªI MORTICI LARISA-ALINA
– 7.05.2022, SIMIONESCU
BOGDAN-IONUÞ ªI
ªERBAN IOANA-

MÃDÃLINA – 13.05.2022,
POPA CIPRIAN ªI
ANTOFIE ANA-MARIA –
20.05.2022, IVAN ION-
GABRIEL ªI DÎRVARU
ANDREEA-FLORINA –
28.05.2022, CERGHIZAN
RAUL-MARIUS ªI VOICU
MARILENA-ANDREEA –
28.05.2022, BÃRBULESCU
CRISTIAN-GHEORGHE ªI
LAZÃR VASILICA – 
31. 05.2022

LLEE  DDOORRIIMM
,,,,CCAASSÃÃ  DDEE  PPIIAATTRRÃÃ’’’’!!

DECESE
MARMANDIU RODICA –

93 ANI, PETCU ANA – 79 ANI,
AVANU ADRIAN – 66 ANI,
MIRIÞÃ FLORIN – 64 ANI,
STÃNCULESCU CRISTIAN-
VIOREL – 64 ANI, PETCU
ELENA – 90 ANI, SÃNDOIU
BIBIANA – 86 ANI, UNTARU
MARIA – 91 ANI, PASCU
DUMITRU-DANIEL – 14 ANI,
SUMEDREA DORINA – 52 ANI,

CRÃCIUN RODICA – 81 ANI,
POPESCU ELISABETA – 
85 ANI.

DDUUMMNNEEZZEEUU  SSÃÃ--II
OODDIIHHNNEEAASSCCÃÃ!!

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr    SSttaarree  CCiivvii llãã,,

JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

■ BIROU STARE CIVILÃ

MAI  22022

Ziua Eroilor a fost ºi
anul acesta o zi plinã
de încãrcãturã emoþio-
nalã ºi spiritualã! Am
comemorat împreunã
eroii neamului româ-
nesc ºi am sãrbãtorit
Înãlþarea de-a dreapta
Tatãlui a Domnului
Iisus Hristos.

La ceas de mare
sãrbãtoare creºtinã ºi
naþionalã i-am omagiat
pe cei care de-a lungul
veacurilor, cu sacrificii
umane ºi materiale, au
creat o stare de spirit,
un sentiment al erois-
mului, al patriei ºi al
dãruirii de sine.

Eroii poporului
român, cu nume cu-
noscute, dar mai ales

necunoscute, unii ºtiuþi
doar de Dumnezeu,
sunt acele personalitãþi
care au demonstrat,
chiar prin sacrificiul
suprem, cã pun intere-
sele comunitãþii sau
ale naþiei mai presus
decât interesele pro-
prii. Astfel, prin acþiu-
nile întreprinse în si-
tuaþiile istorice dificile
pe care le-a traversat
poporul ºi patria noas-
trã, în trãirea sa mile-
narã în acest spaþiu
binecuvântat, aceºtia
au contribuit la conti-
nuitatea noastrã ca
naþie.

Astãzi suntem datori
ºi onoraþi, în acelaºi
timp, sã îi omagiem pe

cei care s-au dovedit a
fi cei mai bravi apãrã-
tori ai neamului româ-
nesc ºi ai interesului
naþional, pentru care
au adus jertfa propriilor

vieþi, atât în spaþiul
Car pato-Danubiano-
Pontic, cât ºi în þinuturi
de pe alte continente.
Actele lor de eroism
sunt consemnate nu
numai de istoria noas-
trã, dar sunt repere ºi
în istoria universalã.
Tãria de caracter,
determinarea, hotã-
rârea ºi dragostea cu
care au slujit cauza
româneascã, ne obligã
sã pãstrãm ºi sã per-
manentizãm valorile
patrimoniului naþional
pe care ei l-au fãurit cu
trudã ºi sânge. Cu
smerenie, noi cei de
astãzi, români de pre-
tutindeni, omagiem pe

cei care au apãrat ºi
purtat stindardul cau-
zei române de la Viena
pânã în îndepãrtata
Siberie, precum ºi pe
cei care cu demnitate
au tranºat în cancela-
riile lumii drepturile ºi
libertãþile poporului
roman. Precum Iisus
le-a spus ucenicilor sãi
în momentul Înãlþãrii:
“Iatã, Eu sunt cu voi
pânã la sfârºitul vea-
curilor” aºa eroii noºtri
au fost ºi rãmân trup ºi
suflet din România.

CCiinnssttee  eerrooiilloorr  
nneeaammuulluuii!!

ZIUA EEROILOR LLA PPUCIOASA!
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De vineri, 27 mai 2022,
pânã miercuri, 1 iunie 2022,
ediþia a IV-a a Festivalului de
animaþie stradalã pentru
tineret PUCFAST a adus zâm-
betul pe buzele tuturor, fie
pitici, fie mãmici, tãtici sau
bunici.

Au fost 6 zile pline cu acti-

vitãþi pentru toate vârstele:
ateliere de zbor cu avioane
din hârtie, concurs de cos-
tume, ateliere de role/skyrun-
ners, searã de jazz, specta-
cole de teatru, dar ºi ateliere
de creaþie. Voia-bunã ºi zâm-
betele au fost la ordinea zilei!

Festivalul s-a încheiat cu

spectacolul aniversar 510 ani
de atestare a judeþului
Dâmboviþa, parte a evenimen-
tului Zilele Judeþului Dâm-
boviþa. Cei prezenþi s-au putut
bucura de un spectacol fol-
cloric organizat de Centrul
Judeþean pentru Culturã
Dâmboviþa, cu invitaþi de

seamã: Ionuþ Dolãnescu,
Floarea Calotã, GABRIEL
Dumitru, precum ºi soliºtii
orchestrei populare ”Chindia”
– Simona Dinescu, Florentina
Mîinea, Ileana Pavelescu,
Loredana Dobrescu ºi Yuriy
Tsiple.

PPUUCCFFAASSTT –– BBUUCCUURRIIAA CCOOPPIIIILLOORR!!
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În perioada 11-15 mai 2022,
într-o atmosferã caldã, primi-
toare, plinã de spiritualitate ºi
autenticitate româneascã, s-a
desfãºurat, la Suceava, FAZA
NAÞIONALÃ A OLIMPIADEI
DE LIMBA ªI LITERATURA
ROMÂNÃ ªI RELIGIE -
„CULTURÃ ªI SPIRITUALI-
TATE ROMÂNEASCÃ”, clasele
V-VIII. Concursul INTERDISCI-
PLINAR a fost o competiþie de
excelenþã ºi s-a susþinut prin
douã probe: scrisã ºi oralã.

ªcoala Nr 4 Elena Donici
Cantacuzino, Pucioasa, a
reprezentat judeþul prin douã
eleve, care au obþinut rezultate
extraordinare:

MENÞIUNE - NEAGA
MARIA ALEXIA - clasa a VII-a
B - ªcoala Nr. 4 Elena Donici
Cantacuzino PUCIOASA - prof.
lb

PREMIU SPECIAL - MANTA
SOFIA - clasa a VI-a B - ªcoala
Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino
PUCIOASA - prof. lb. românã -
Manta Georgiana ºi prof. religie
- Hârciu Florentina

FELICITÃRI acestor eleve
deosebite, pentru strãdania de
care au dat dovadã în
pregãtirea ºi implicarea la
aceastã olimpiadã care a pre-
supus competenþe centrate pe
promovarea interdisciplina-

ritãþii, prin identificarea arhe-
tipului literaturii de inspiraþie
sacrã. Maria ºi Sofia au dovedit
abilitãþi de susþinere a unei
argumentãri personale, bazate
pe studiu comparativ ºi pe
exprimare culturalã, compe-
tenþe de exprimare oralã ºi
scrisã, de interpretare a unor
texte literare, a unor imagini.

Cele 2 eleve ºi doamnele
profesoare au format o echipã
extraordinarã, demonstrând cã
performanþa poate crea un ori-
zont cultural deschis ado-
lescenþilor, prin provocãri spiri-
tuale, documentare, lecturã,
interpretare ºi colaborare! 

Însoþitorul lotului judeþean a
fost doamna învãþãtoare
Mariana Neaga, ªcoala Nr. 4
EDC, care a coordonat exem-
plar întreaga deplasare, ºedere
ºi participare a elevelor la acti-
vitãþile propuse de organizatori,
în Suceava.

Ne bucurãm cã ºcoala noas-
trã a putut reprezenta cu suc-
ces judeþul Dâmboviþa la nivel
naþional prin aceste eleve me-
rituoase! Doamnele profesoare
Georgiana Manta ºi Florentina
Hârciu  au practicat o colabo-
rare care a  valorizat experienþa
acumulatã în ani mulþi de
pregãtire a loturilor de perfor-
manþã ºi a încununat o muncã

grea de dupã învãþarea online.
Sperãm ca astfel de exem-

ple sã continue în viaþa ºcolii ºi

a comunitãþii noastre!
PPrrooff..  HHâârrcciiuu  FFlloorreennttiinnaa,,  
PPrrooff..  MMaannttaa  GGeeoorrggiiaannaa

■ ÎNALTE PERFORMANÞE ÎN EDUCAÞIE

ªcoala GGimnazialã NNr. 44 ““Elena DDonici
Cantacuzino”, PPucioasa

Anul acesta, Concursul Naþional
Memorial Henri Coandã a ajuns la
ediþia 44.

În perioada 3-5 mai 2022, cel mai
longeviv concurs naþional de aero-
modele captive a creat din nou o
atmosferã minunatã, cu demonstraþii
aeriene ºi survol din partea Statului
Major al Forþelor Aeriene Române.
La eveniment au participat 90 de

sportivi din 15 judeþe, iar organizatori
au fost profesorii de la Clubul Copiilor
Pucioasa.

Concursul s-a desfãºurat pe mai
multe secþiuni: aeromodele, racheto-
modele, automodele, micromodele,
informaticã.

FFeelliicciittããrrii  oorraaggaanniizzaattoorriilloorr  
ººii  ppaarrttiicciippaannþþiilloorr!!

MMEEMMOORRIIAALLUULL HHEENNRRII CCOOAANNDDÃÃ,, 
CCOONNCCUURRSS CCUU TTRRAADDIIÞÞIIEE
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Preºcolarii Grã-
diniþei cu Program
Prelungit Nr. 2
Pucioasa au sãrbãtorit
ZIUA MEDIULUI prin
activitãþi educative!

Copii au strigat 
în cor: ,,Protejãm
natura!” ºi ,,Un aer
mai curat pentru noi
toþi!”.

Anul 2021, a fost un an
greu pentru turismul româ-
nesc, an în care majori-
tatea planurilor de cãlãto-
rie au fost abandonate sau
în cel mai bun caz repro-
gramate. Pandemia de
Covid-19 ne-a blocat posi-
bilitãþile de a cãlãtori, de a
cunoaºte ºi de a trãi liberi.
ªansele ca turismul sã îºi
revinã au apãrut odatã cu
lansarea campaniilor de
vaccinare, ceea ce a deter-
minat  ca în 2022, atât
autoritãþile din România
cât ºi cele din majoritatea
þãrilor lumii sã ridice cele
mai multe dintre restricþiile
impuse.

În 2022 se poate vorbi
de aplicarea unor noi ten-
dinþe în industria turismu-
lui, dupã ridicarea parþialã
sau totalã a restricþiilor,
tendinþe ce se vor menþine
ºi anul viitor.

CCrreeººtteerreeaa 
ttuurriissmmuulluuii iinntteerrnn

Din cauza apariþiei unor
noi forme de boalã, dar ºi a
situaþiei conflictuale de la
graniþa de N a României,
se preconizeazã cã
românii vor prefera ºi anul
viitor vacanþe mai scurte ºi

destinaþii turistice interne:
staþiuni montane, cele si-
tuate pe litoralul românesc,
în Delta Dunãrii, staþiuni
balneare sau diverse
obiective turistice.

CCããllããttoorriiiillee 
îîmmpprreeuunnãã 

ccuu mmeemmbbrriiii mmaaii 
îînn vvâârrssttãã aaii ffaammiilliieeii

Este estimatã o
creºtere a numãrului de
cãlãtorii realizate împre-
unã cu membrii mai în
vârstã ai familiei, bunici
sau pãrinþi. O astfel de
vacantã este, cu siguranþã,
un mijloc perfect de a
reveni la normal, de a
interacþiona  cu membrii
familiei ºi de a petrece un
timp de calitate împreunã.
Fie cã intenþionaþi sã vã
cazaþi la o pensiune agro-
turisticã aflatã într-o zonã
pitoreascã din România,
un hotel situat pe însoritul
litoral al Marii Negre sau o
cabanã în sãlbãticia
munþilor Carpaþi, spe-
cialiºtii vã recomandã sã
nu uitaþi sã apelati cu
încredere la agenþiile de
turism ºi la site-urile de
specialitate, astfel obþi-
nând un preþ bun ºi sigu-

ranþa vacanþei.
Vacanþele cu prietenii ºi

cãlãtoriile de grup
În urma sondajelor

efectuate pe  parcursul
pandemiei, lipsa interacþiu-
nii sociale, este fenomenul
ce ne-a afectat în cea mai
mare mãsurã. Soluþia o
reprezintã cãlãtoriile
împreunã cu prietenii, o
modalitate excelentã de
reconectare ºi de constru-
ire a unor legãturi ºi relaþii
puternice.

EExxccuurrssiiiillee ddee oo zzii
Cãutând o laturã pozi-

tivã a ceea ce a însemnat
noþiunea de restricþie, mulþi
români au descoperit be-
neficiile plimbãrilor în aer
liber sau ale excursiilor de
o zi, iar aceasta este o
tendinþã care nu va dis-
pãrea nici în perioada care
urmeazã.

VVaaccaannþþeellee 
ppeerrssoonnaalliizzaattee

Existenþa agentiilor de
turism cu personal calificat
a dat încredere românilor
de a fi  tot mai interesati de
vacanþele petrecute în
locuri exotice ºi croaziere,
dar ºi de vacanþele per-
sonalizate. Dupã o pe-

rioadã grea în care românii
au preferat sã îºi planifice
singuri vacanþele, turiºtii
au reînceput sã apeleze la
agenþiile de turism pentru
consultanþã specializatã.
Un studiu recent realizat
de ABTA (Asociaþia
Britanicã a Agenþiilor de
Turism) a arãtat faptul cã
numãrul turiºtilor care ape-
leazã la serviciile de con-
sultanþã oferite de agenþiile
de turism a crescut cu 20
%, pe mãsurã ce con-
sumatorii au redescoperit
valoarea pe care un con-

silier expert în turism o
poate aduce în perioade
incerte.

În acesta situatie, spe-
cialiºtii din domeniu s-au
reinventat rapid dupã ce-
rinþele actuale ale pieþei
oferind dincolo de servici-
ile standard, servicii supli-
mentare, mult mai multe
beneficii ºi o mult mai
mare flexibilitate.

AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu  ––  
ddiirreeccttoorr  CCNNIIPPTT  PPuucciiooaassaa

TTeennddiinnþþee îînn ttuurriissmmuull rroommâânneesscc 
ppeennttrruu 22002222

ZIUA MMEDIULUI ÎÎMPREUNÃ!

Pânã la sfârºitul lunii
iunie, lucrarea va fi fina-
lizatã!

Proiectul se bucurã
de finanþare din partea
CNI în valoare de apro-
ximativ 6 milioane RON.

Finisajele sunt ºi
acum cele care fac dife-
renþa!

A durat, dar a meritat!

PPiiaaþþaa CCeennttrraallãã CCaarrttaaxxoo!!
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PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaaall oorraaººuulluuii

Bibliotecile reprezin-
tã, prin misiune ºi carac-
terul democratic al ser-
viciilor oferite, vectori de
impact în educaþie ºi
cercetare, în valorifi-
carea resurselor cultu-
rale strategice, oferind
cadrul ideal pentru dia-
log multicultural ºi multi-
lingvistic, contribuind la
promovarea lecturii ºi
susþinerea libertãþii de
expresie, la creºterea
capitalului intelectual ºi
la progresul oricãrei
naþiuni, prin atingerea
obiectivelor de dez-
voltare durabilã.

ÎÎnnttrr-uunn cclliimmaatt
ssoocciioo-eeccoonnoommiicc 

ttoott mmaaii ppuuþþiinn 
pprrooppiiccee 

aaccttiivviittããþþiilloorr 
ccuullttuurraallee ddee oorriiccee

ffeell,, BBiibblliiootteeccaa 
“ Gh.N. Costescu”

Pucioasa reuºeºte ºi în
acest an sã organizeze
evenimente culturale
diverse, cu impact local,
dar ºi naþional.

Tradiþia continuã cu
succes ºi în anul 2022
cu Festivalul-concurs
naþional de culturã ºi lit-
eraturã “Primãvara
albastrã”,  una dintre
cele mai longevive ºi
prestigioase manifestãri
culturale, ajuns la cea
de-a XVIII-a  ediþie. S-au
înscris în competiþie
concurenþi din Bucureºti,
Suceava, Iaºi, Galaþi,
Târgoviºte ºi, bineînþe-
les din oraºul nostru,

Pucioasa. Cea mai con-
sistent reprezentatã
secþiune a fost secþiunea
poezie, apoi secþiunea
prozã scurtã, urmatã de
secþiunea eseu ºi teatru
scurt.

Fiind un festival dedi-
cat tinerilor, conectaþi la
problemele vremurilor
prin evenimentele cu
totul deosebite trãite în
familiile ºi ºcolile lor ºi
concurenþii din acest an
au continuat  la fel ca
mulþi din ediþiile prece-
dente, sã intre în vâl-
toarea miºcãrii literare
contemporane ºi, de ce
nu, sã devinã adevãrate
personalitãþi ale viitoru-
lui.

Textele trimise la con-
curs, poezii, eseuri,
poveºti, povestiri, scân-
teieri ale sufletului lor,
frumos ºi bogat, vor
influenþa schimbarea în
bine ºi fãurirea unei lumi
mai bune ºi mai sigure.
Tinerii zilelor noastre vor

duce mai departe
flacãra literaturii ºi cul-
turii româneºti. Desigur
numai prin iubire, culturã
ºi credinþã vom înãlþa
statui de luminã, vom
asigura o societate nor-
malã ºi înfloritoare.

Festivitatea de pre-
miere a constituit o ade-
vãratã sãrbãtoare a lite-
raturii române, par-
ticipând, cu bucurie,
tinerii premiaþi, rude ale
acestora dar ºi persona-
litãþi marcante ale cul-
turii dâmboviþene, nu-
meroºi scriitori, iubitori
de culturã.

În cadrul acestei sãr-
bãtori a cãrþii, în primul
rând, am avut ºi lansãri
de carte. Este vorba
despre  “Lumea verde a
sãnãtaþii”,  autoare  prof.
col.(rez) Rurela Enache,
din Pucioasa. Carac-
teristica principalã a
volumului este viziunea
holisticã a ceea ce
reprezintã medicina vii-

torului (medicina natu-
ristã). Cartea ridicã de
asemenea, probleme de
mare actualitate.
Autoarea ne invitã, pe
cei mai curajoºi dintre
noi sã trecem la acþiune:
sã ne apropiem de
Naturã, sã îi simþim
binefacerile. Potenþialul
terapeutic al plantelor este
imens. Apropiindu-ne de
Naturã, cu timpul, alte ºi
alte plante îºi vor
dezvãlui calitãþile te-
rapeutice. Aºadar, bucu-
raþi-vã de lectura acestei
cãrþi, umpleþi-vã de ade-
vãrurile ei spirituale ºi
ºtiinþifice ºi dãruiþi ºi voi
mai departe! Volumul
„Lumea verde a sãnã-
tãþii” vine în întâm-
pinarea omului modern
care se pare cã a pierdut
legãtura cu natura în
mijlocul cãreia a apãrut
ca specie, care i-a fost
hranã ºi medicament
pentru mii de ani.
Autoarea, prin lucrarea

de faþã, ne îndeamnã sã
restabilim legãtura, sã
restabilim echilibrul na-
tural al organismului
nostru ºi sã eliminãm
substanþele chimice
ingerate odatã cu
medicamentele.

În încheiere, mulþu-
mim tuturor con-
curenþilor pentru intere-
sul manifestat faþã de
Festivalul concurs naþio-
nal de culturã ºi lite-
raturã “Primãvara albas-
trã”, îi felicitãm pe tinerii
premianþi ºi pe ceilalþi
concurenþi ºi îi îndem-
nãm sã continue munca
de creaþie pentru cã au
talent ºi doar prin muncã
ºi creaþie maturã, ne
realizãm visele ºi ajutãm
la creºterea prestigiului
literaturii ºi culturii ro-
mâne în lume ºi putem
înãlþa templul spiritual al
omului contemporan!

PPîînntteeaa--GGooggiiooiiuu
LLuummiinniiþþaa

Acum 6 ani, a început
aventura noastrã împre-
unã!

Cu un scor covârºitor,
mi-aþi acordat încrederea
voastrã, dar mi-aþi ºi lãsat
în grijã toate visele ºi
aºteptãrile voastre!

ªi de atunci muncim sã
nu vã dezamãgim, sã vã
aducem satisfacþiile pe
care le aºteptaþi, sã vã
arãtãm faptul cã adminis-
traþia se poate face ºi 
altfel!

Faptul cã o majoritate ºi
mai consistentã m-a reva-
lidat în 27 Septembrie
2020, mã face sã cred cã
suntem pe drumul cel bun!

Cred cã eu ºi colegii
mei funcþionãm bine ºi
performãm doar datoritã
faptului cã noi facem parte
dintr-o mare echipã ce ne
energizeazã permanent!
Echipa oraºului Pucioasa!

Atunci când simþi
încredere, când primeºti ºi

dãruieºti respect, toate
greutãþile par doar flea-
curi, iar obiectivele stabilite
se vãd din ce în ce mai
aproape!

Împreunã realizãm tot
ceea ce ne-am propus!
Împreunã schimbãm oraºul!

PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii
PPuucciiooaassaa,,  

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann
AAnnaa

BIBLIOTECA PPUBLICÃ - AAL TTREILEA
SPAÞIU EEDUCAÞIONAL

STIMAÞI CCETÃÞENI, 



În aceastã varã, cei interesaþi
de a descoperi tainele actoriei
si ale teatrului vor putea
deprinde noþiuni utile în cadrul

unui Club de teatru, la
Pucioasa!

Domnul regizor Dan Þopa,
directorul Centrului Cultural

European Pucioasa, s-a întâlnit
cu elevii Colegiului Naþional
„Nicolae Titulescu” pentru a-i
introduce în tainele acestei arte.

Discuþia a fost una liberã, iar
elevii CNNT s-au arãtat dornici
sã devinã membri ai Clubului de
teatru.
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Club dde tteatru, lla PPucioasa!
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Au continuat
exerciþiile de si-
mulare în caz de
incendiu ºi cutre-
mur, de aceastã
datã la Grãdiniþa
cu Program Pre-
lungit Prichindel
Pucioasa.

Micuþii au fost
foarte ascultãtori
ºi dornici sã
înveþe lucruri noi.

SSiimmuullããrrii îînn ddeerruullaarree!!

■ Este foarte important ca fiecare
dintre noi sã ºtie cum sã acþioneze
în caz de cutremur

REGULI DDE CCOMPORTARE
RAÞIONALÃ, IINDIVIDUALE ªªI

DE GGRUP ((loc dde mmuncã,
familie, ppe sstradã) ÎÎN TTIMPUL

PRODUCERII SSEISMULUI
-pãstraþi-vã calmul, liniºtiþi-i ºi pe ceilalþi,

protejaþi copiii, bãtrânii ºi femeile.
-preveniþi tendinþele de a pãrãsi camera sau

locuinþa, deoarece faza seismicã iniþialã are o
duratã redusã, astfel încât, tocmai faza puter-
nicã a miºcãrii seismice vã poate surprinde pe
scãri, holuri, paliere, în aglomeraþie ºi panicã,
conducând la accidente grave, nedorite.

-rãmâneþi în încãpere sau locuinþã, departe
de ferestre care se pot sparge ºi vã pot acci-
denta, protejaþi-vã sub o grindã, toc de uºã
solid, sub un birou sau masã care sunt sufi-
cient de rezistente spre a vã feri de cãderea
unor obiecte mobile suprapuse, lãmpi, tencuieli
ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibi-
litãþi vã puteþi proteja stând la podea lângã un
perete solid, pe genunchi ºi coate, cu faþa în
jos, iar cu palmele împreunate vã veþi proteja
capul, ceafa, iar cu antebraþele pe lateral,
capul. Aceastã recomandare implicã o
cunoaºtere prealabilã a acelor elemente de
construcþie rezistente, prin consultarea unui
specialist atestat.

-dacã este posibil, închideþi sursele de foc
cât puteþi mai repede, iar dacã a luat foc ceva
interveniþi imediat dupã ce a trecut ºocul 
puternic.

-nu utilizaþi liftul, evitaþi aglomeraþia,
îmbulzeala, iar dacã este posibil deschideþi
uºa locuinþei spre exterior, pentru a preveni
blocarea acesteia în vederea evacuãrii dupã
terminarea miºcãrii seismice.

-dacã vã aflaþi în afara unei clãdiri,
deplasaþi-vã cât mai departe de clãdire, feriþi-
vã de tencuieli, cãramizi, coºuri, parapete,
corniºe, geamuri, ornamente care de obicei se
pot prãbuºi în stradã. Nu fugiþi pe stradã,
deplasaþi-vã calm spre un loc deschis ºi sigur.

-în cazul în care sunteþi surprinºi de
cãderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier
rãsturnate, cãutaþi sã vã protejaþi capul ºi
membrele sau sã vã asiguraþi supravieþuirea;
ulterior veþi cãuta sã alarmaþi, prin diferite
metode, vecinii cât ºi echipele de salvare-
intervenþie de prezenþa dumneavoastrã.




