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AS FC PUCIOASA

- în forma de

zile mari

Centrul de zi

pentru vârstnici

prinde contur!

În curând încep

lucrãrile la

Bibliotecã

Atenþie! Atenþie! 

Aveþi la 

dispoziþie

un numãr

de TelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
0800 800 326, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a ac-
tivitãþii administrative. 
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Prin proiect se propune extin-
derea, reabilitarea º i modernizarea
completã a pieþei cu modificarea
faþadei. Noile tâmplãrii trebuie sã
asigure un confort termic interior
propice depozitãrii alimentelor peste
noapte, astfel ele vor fi însoþite º i de
riflaje. În interior, vor fi schimbate
toate finisajele. 

Imaginea º i funcþiunea clãdirii
vor fi cât mai adaptate la nevoile
actuale ale comercianþilor º i
clienþilor. Numãrul de standuri com-
erciale: 87 tarabe comerciale, 4
locuri pentru comercianþi de flori, 5
zone de tarabe cu legume de sezon,
8 tarabe de bazar, 5 spaþii comer-
ciale.

Implementarea mãsurilor de efi-
cienþã energeticã în piaþã va duce la
îmbunãtãþirea condiþiilor de vânzare.
Vor fi înlocuite toate instalaþiile exis-
tente – sanitare, electrice, termice,
un sistem nou de climatizare,
hidranþi interior, camere video º i
sonorizare, panouri solare º i foto-
voltaice.

Propunerea de amenajare exte-
rioara va þine cont de necesitatea
unor suporturi de biciclete, a
locurilor de parcare si a pavajului
coerent cu propunerea de prome-
nade. De asemenea, firmele lumi-
noase de pe faþadele pieþei vor fi
înlocuite º i vor fi amplasate corpuri
de iluminat pe faþadã pentru a pune

în valoare clãdirea pe timp de
noapte.

Se preconizeazã finalizarea
proiectului în luna Decembrie 2021.

La acest moment, lucrãrile sunt rea-
lizate în procent de 35%. Se
lucreazã la extinderea construcþiei,
iar la corpul existent se executã

instalaþiile sanitare º i electrice º i se
fac compartimentãri interioare.

� Lucrãrile la Piaþa Centralã avanseazã!

Extindere, reabilitare ºi modernizare Piaþa

Centralã în Oraºul Pucioasa, judeþ Dâmboviþa

Pandemia a adus multe schim-
bãri în jurul nostru. Din pãcate, una
dintre provocãrile impuse de
apariþia COVID19 este faptul cã
evenimentele sociale º i culturale
au suferit modificãri extreme în
modul de organizare. 

Dupã o perioadã îndelungatã în
care acestea au fost interzise,
acum, pentru a le pune în practicã
trebuie îndeplinite criterii stricte.
Din aceastã cauzã, cu mare regret,
vã anunþãm cã nici anul acesta
Serbãrile Oraºului Pucioasa nu vor
avea loc. 

Organizarea acestora, conform
legii,  presupune respectarea unor
mãsuri exigente în ceea ce
priveº te numãrul de participanþi,
distanþa necesarã a fi pãstratã
între aceº tia, spaþiul de
desfãºurare disponibil, verificarea
certificatului COVID, precum º i
altele, ce ar fi fãcut imposibilã
organizarea unor manifestãri de
amploare, aº a cum v-am obiº nuit
anii trecuþi!

Deoarece ne dorim sã marcãm
totuº i momentul, sã ne întâlnim, sã
comunicãm º i sã fim împreunã am
decis organizarea unor eveni-
mente atât în exterior, cât º i în in-
cinta Centrului Cultural European
Pucioasa, mai restrânse º i ”rãsfi-
rate” pe parcursul mai multor zile
pentru a fi siguri cã nu aducem un
risc inutil locuitorilor oraº ului
Pucioasa. 

Agenda evenimentelor va fi dis-
tribuitã cãtre cetãþeni zilele urmã-
toare.

Ultimul an a fost unul plin de
încercãri pentru noi toþi. Cu bune º i
cu rele, am reuº it sã mergem mai
departe! Haideþi sã fim uniþi în con-
tinuare º i împreunã sã dovedim cã
suntem mai puternici! Vã promit cã
în condiþiile instaurãrii normalitãþii
vom readuce sãrbãtoarea º i bucu-
ria în oraºul nostru la nivelul la
care cu toþii ne dorim!

ing. Ana Constantin, 
primarul Oraºului Pucioasa

Împreunã depãºim pandemia
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- ºedinþã ordinarã 
din 29.07.2021 -

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

alegerea preºedintelui de ºedinþã pe luna
iulie 2021.

HOTÃRÂRE
Privind: Raport privind activitatea asis-

tenþilor personali în semestrul I 2021.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea cheltuielilor aferente navetei cadrelor
didactice º i personalului didactic auxiliar.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea conturilor de execuþie a bugetului local
º i a celorlalte bugete ale U. A. T. Oraºul
Pucioasa, încheiate la 30 iunie 2021.

HOTÃRÂRE
Privind: Plângere prealabilã a domnului

N. G. împotriva Hotãrârii Consiliului Local nr.
104 din 24.06.2021.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al oraºului Pucioasa, care sã participe
cu rol consultativ la lucrãrile comisiilor consti-
tuite în baza Ordinului nr. 1 069/629/2021 din
29 iunie 2021 privind aprobarea regula-
mentelor - cadru de organizare º i funcþionare
a comisiilor constituite în baza prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 696/2021 pentru
aprobarea pachetelor de servicii º i a
Contractului - cadru care reglementeazã
condiþiile acordãrii asistenþei medicale, a
medicamentelor º i a dispozitivelor medicale,
tehnologiilor º i dispozitivelor asistive în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de
sãnãtate pentru anii 2021 - 2022.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind repar-

tizarea a douã locuinþe construite din fon-
durile ANL º i anume ap. nr. 16 º i ap. nr. 2, bl.
1 ANL, str. Rândunelelor, oraº  Pucioasa,
conform Anexei nr. 1.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea redistribuirii creditelor bugetare pentru
bunuri º i servicii în sumã de 10 mii lei afe-
rente ordonatorilor terþiari de credite din
învãþãmântul preuniversitar de stat de pe
raza oraºului Pucioasa º i aprobarea recti-
ficãrii bugetelor acestora.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea rezilierii contractului de închiriere
nr.10623/01.08.2005 încheiat între UAT
Oraº ul Pucioasa º i Direcþia Sanitarã
Veterinarã º i pentru Siguranþa Alimentelor
Dâmboviþa ca urmare a demarãrii lucrãrilor
privind proiectul de investiþii " Reabilitare,
modernizare º i extindere Piaþa Cartaxo, oraº
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa ".

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea prelungirii contractului de concesiune
din 01.08.1996 încheiat între Consiliul Local
al oraºului Pucioasa º i C.C. conform Act
adiþional nr. 1/12114/05.06.2013 ce are ca
obiect concesionarea unui teren în suprafaþã

de 16,5 mp. situat în oraºul Pucioasa, str.
Republicii, bl. Aurora cu destinaþia de
amplasare a unui garaj.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea modificãrii Anexei nr. 1 la HCL nr.
54/20.04.2021, modificatã prin  HCL nr.
102/24.06.2021, privind aprobarea creditelor
de angajament ale bugetului de venituri º i
cheltuieli pentru acþiuni multianuale 2021 -
2023, conform Anexei nr. 1.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea modificãrii denumirii unor obiective de
investiþii aprobate prin HCL nr.
55/20.04.2021, privind aprobarea bugetului
local de venituri º i cheltuieli º i a bugetului
instituþiilor publice finanþate din subvenþii pro-
prii pe anul 2021.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind rectifi-

carea bugetului local al U. A. T. Oraºul
Pucioasa pe anul 2021.

Conform  Legii nr. 448/2006 din  6 decem-
brie 2006 privind protecþia º i promovarea drep-
turilor persoanelor cu handicap "persoanele cu
handicap sunt acele persoane cãrora mediul
social, neadaptat deficienþelor lor fizice, senzo-
riale, psihice, mentale º i/sau asociate, le
împiedicã total sau le limiteazã accesul cu
º anse egale la viaþa societãþii, necesitând
mãsuri de protecþie în sprijinul integrãrii º i
incluziunii sociale".

Persoanele cu handicap beneficiazã de
drepturi la:

a) ocrotirea sãnãtãþii - prevenire, tratament
º i recuperare;

b) educaþie º i formare profesionalã;
c) ocuparea º i adaptarea locului de muncã,

orientare º i reconversie profesionalã;
d) asistenþã socialã, respectiv servicii

sociale º i prestaþii sociale;
e) locuinþã, amenajarea mediului de viaþã

personal ambiant, transport, acces la mediul
fizic, informaþional º i comunicaþional;

f) petrecerea timpului liber, acces la culturã,
sport, turism;

g) asistenþã juridicã;
h) facilitãþi fiscale;
i) evaluare º i reevaluare prin examinarea la

domiciliu a persoanelor nedeplasabile de cãtre
membrii comisiei de evaluare, la un interval de
2 ani.

Promovarea º i respectarea drepturilor per-
soanelor cu handicap revin, în principal,
autoritãþilor administraþiei publice locale unde
îº i are domiciliul sau reº edinþa persoana cu
handicap º i, în subsidiar, respectiv complemen-
tar, autoritãþilor administraþiei publice centrale,
societãþii civile º i familiei sau reprezentantului
legal al persoanei cu handicap.

Persoana cu handicap "grav cu asistent
personal" poate opta pentru angajarea unui
asistent personal, în baza evaluãrii
sociopsihomedicale sau acordarea unei indem-
nizaþii de îngrijire. NU POATE BENEFICIA DE
AMBELE PROTECÞII!

1. Asistentul personal
Poate fi încadratã cu contract individual de

muncã în funcþia de asistent personal persoana
care îndeplineº te urmãtoarele condiþii:

a) are vârsta minimã de 18 ani împliniþi;
b) nu a fost condamnatã pentru sãvârº irea

unei infracþiuni care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea ocupaþiei de asistent personal;

c) are  capacitate deplinã de exerciþiu;
d) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare,

atestatã de medicul de familie sau pe baza unui
examen medical de specialitate;

e) a absolvit cel puþin cursurile învãþãmântu-
lui general obligatoriu, cu excepþia rudelor º i
afinilor pânã la gradul al IV-lea inclusiv ale per-
soanei cu handicap grav, precum º i cu excepþia

soþului sau soþiei, dupã caz; în situaþii
excepþionale, la propunerea asistentului social
din cadrul aparatului propriu al consiliului local
în a cãrui razã teritorialã îº i are domiciliul sau
reºedinþa persoana care urmeazã sã îndepli-
neascã funcþia de asistent personal, Autoritatea
Naþionalã pentru Persoanele cu Dizabilitãþi
poate aproba derogarea de la îndeplinirea
condiþiilor de studii º i în cazul altor persoane.

Nu pot deþine calitatea de asistent personal
persoanele care beneficiazã de concediu pen-
tru creº terea copilului în vârstã de pânã la 2 ani
sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la
7 ani.

Acte necesare angajãrii în funcþia de asis-
tent personal:

- cazier judiciar
- fiº a medicalã medicina muncii
- curriculum vitae
- copie act de studii
- copie act de identitate
- copie acte de stare civilã
- copie carnet de muncã
- copie adeverinþe vechime (dupã ianuarie

2011)
- declaraþie notarialã
- copie act de identitate persoana cu handi-

cap
- copie certificat de încadrare în grad de

handicap

2. Indemnizaþia lunarã prevãzutã in lege
este în cuantum egal cu salariul net al asisten-
tului personal gradaþia 0, stabilit potrivit
prevederilor legale care reglementeazã nivelul
de salarizare a personalului plãtit din fonduri
publice. (1386 lei).

Acte necesare acordãrii indemnizaþiei de
îngrijire a persoanei cu handicap:

- copie act de identitate al persoanei cu han-
dicap

- copie acte de stare civilã persoana cu han-
dicap

- documente venit lunar (cupon de pensie,
adeverinþã salariat)

- declaraþie aparþinãtor
- copie carte de identitate aparþinãtor.

IMPORTANT:

Începând cu data de 05.07.2021, conform
art. 10 - #M39 din Legea nr. 448/2006
"Persoanele care solicitã încadrarea în grad de
handicap beneficiazã de gratuitate pentru
obþinerea documentelor medicale º i pentru
evaluãrile medicale º i psihologice solicitate în
vederea întocmirii dosarului de evaluare com-
plexã, în baza alocãrilor din bugetul Fondului
naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate"

DAS
Baractaru Maria Luiza

� SPCLEP PUCIOASA vã informeazã!

Eliberarea primei
cãrþi de identitate

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 º i completãrile ulterioare, se realizeazã pe
baza urmãtoarelor documente:

a)certificatul de naº tere, cu care se face dovada identitãþii º i a cetãþeniei române,
original º i copie;

b)actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original,
document cu care se realizeazã º i dovada adresei de domiciliu; în cazul în care
pãrintele este cetãþean strãin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de
ºedere permanentã;

c)certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor ori certificatul de divorþ însoþit de acordul
parental/hotãrârea judecãtoreascã de divorþ definitivã/irevocabilã, dupã caz, în situ-
aþia în care pãrinþii sunt divorþaþi, original º i copie;

d)documentul cu care face dovada achitãrii contravalorii actului de identitate.
(2) Copia certificatului de divorþ prevãzutã la alin. (1) lit. c) însoþit de acordul

parental/hotãrârea judecãtoreascã de divorþ definitivã/irevocabilã se realizeazã în
extras, doar pentru pãrþile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea sco-
pului prevãzut la alin. (1).

(3) În cazul în care pãrintele nu poate prezenta certificatul/hotãrârea judecãtore-
ascã de divorþ, dovada statutului civil º i, dupã caz, a numelui se poate face cu cer-
tificatul de naº tere sau de cãsãtorie cu menþiuni pe care acesta le are la data
depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate al minorului.

(4) De la data asigurãrii infrastructurii tehnice necesare, solicitarea prevãzutã la
alin. (1) poate fi formulatã la misiunea diplomaticã/oficiul consular de carierã al
României din strãinãtate, însoþitã de documentele prevãzute de alin. (1) º i (3).

(5) Atunci când autoritatea pãrinteascã se exercitã de ambii pãrinþi, cu domicilii
diferite, iar minorul locuieº te în mod statornic cu unul dintre aceº tia, cererea pentru
eliberarea actului de identitate se semneazã de cãtre pãrintele la care minorul are
domiciliul, nefiind necesarã º i semnãtura celuilalt pãrinte.

(6) Atunci când instanþa a hotãrât ca locuinþa minorului sã fie la unul dintre
pãrinþi, iar minorul locuieº te statornic la celãlalt pãrinte, se solicitã declaraþia de con-
simþãmânt a pãrintelui la care instanþa a hotãrât cã are locuinþa, din care sã rezulte
cã este de acord ca în actul de identitate al minorului sã fie înscris domiciliul la
adresa la care acesta locuieº te statornic.

(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, declaraþia trebuie sã fie autentificatã la
misiunea diplomaticã a României din statul în care acesta se aflã, la notarul public
român ori la autoritãþile strãine competente. În acest ultim caz, declaraþia va fi
prezentatã tradusã º i 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 pãrintele la care locuieº te minorul, prin care
se certificã faptul cã pãrintele în cauzã nu a fost identificat, iar minorul locuieº te sta-
tornic 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 îº i schimbã domiciliul odatã cu acesta, în condiþiile art. 497 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

(10) În situaþia în care hotãrârea judecãtoreascã definitivã/irevocabilã privind
încredinþarea minorului a fost pronunþatã în strãinãtate, aceasta se prezintã, în ori-
ginal º i copie, însoþitã de traducerea legalizatã, precum º i de hotãrârea prin care a
fost învestitã cu formulã executorie. Copia hotãrârii judecãtoreº ti definitive/irevoca-
bile se realizeazã în extras, doar pentru pãrþile care privesc aspectele relevante pen-
tru îndeplinirea scopului prevãzut la alin. (1).

SPCLEP PUCIOASA
Ag ºef pr de poliþie TOHÃNEANU EMANUEL

Inspector IORDACHE OANA-MIHAELA

Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa 

Direcþia Asistenþã Socialã -
ANUNÞ IMPORTANT
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1) Recomandãri pentru popu-
laþia generalã:

a) evitaþi, pe cât posibil,
expunerea prelungitã la soare între
orele 11-18;

b) dacã aveþi aer condiþionat,
reglaþi aparatul astfel încât tempe-
ratura sã fie cu 5 grade mai micã
decât temperatura ambientalã;

c) ventilatoarele nu trebuie
folosite dacã temperatura aerului
depãºeº te 32 grade celsius;

d) dacã nu aveþi aer condiþionat
în locuinþã, la locul de muncã,
petreceþi 2-3 ore zilnic în spaþii care
beneficiazã de aer condiþionat (ci-
nematografe, spaþii publice, maga-
zine);

e) purtaþi pãlãrii de soare, haine
lejere º i ample, din fire naturale, de
culori deschise;

f) pe parcursul zilei faceþi duºuri
cãlduþe, fãrã a vã º terge de apã;

g) beþi zilnic între 1,5-2 litri de
lichide, fãrã a aº tepta sã aparã
senzaþia de sete. În perioadele de
caniculã se recomandã consumul
unui pahar de apã (sau echivalen-
tul acestuia) la fiecare 15-20
minute;

h) nu consumaþi alcool (inclusiv
bere sau vin) deoarece acesta
favorizeazã deshidratarea º i dimi-
nueazã capacitatea de luptã a
organismului împotriva cãldurii

i) evitaþi bãuturile cu conþinut
ridicat de cofeinã (cafea, ceai, cola)
sau de zahãr (sucuri rãcoritoare
carbogazoase) deoarece acestea
sunt diuretice;

j) consumaþi fructe º i legume
proaspete (pepene galben, roºu,
prune, castraveþi, roº ii) deoarece
acestea conþin o mare cantitate de
apã;

k) o dozã de iaurt produce
aceeaº i hidratare ca º i un pahar de
apã;

l) evitaþi activitãþile în exterior
care necesitã un consum mare de
energie (sport, grãdinãrit, etc.);

m) aveþi grijã de persoanele
dependente de voi (copii, vârstnici,
persoane cu dizabilitaþi) oferindu-
le, în mod regulat, lichide, chiar
dacã nu vi le solicitã;

n) pãstraþi contactul permanent
cu vecini, rude, cunoº tinþe care

sunt în vârstã sau cu dizabilitãþi,
interesându-vã de starea lor de
sãnãtate;

Cum putem sã limitãm
creº terea temperaturii în locuinþe:

*Închideþi ferestrele expuse la
soare, trageþi jaluzelele º i/sau
draperiile;

*Þineþi ferestrele închise pe
toatã perioada în care temperatura
exterioarã este superioarã celei din
locuinþã;

*Deschideþi ferestrele seara
târziu, noaptea º i dimineaþa
devreme, provocând curenþi de aer,
pe  perioada în care temperatura
exterioarã este inferioarã celei din
locuinþã;

*Stingeþi sau scãdeþi intensi-
tatea luminii artificiale;

*Închideþi orice aparat electro-
casnic de care nu aveþi nevoie;

2. Recomandãri pentru pre-
venirea apariþiei de îmbolnãviri în
rândul copiilor:

Pentru sugari º i copiii mici;
a) realizarea unui ambient cât

mai normal, ferit de cãldurã, umidi-
tate excesivã º i curenþi de aer;

b) sistemul de alimentaþie avut
pânã în acel moment nu trebuie
modificat prin introducerea de ali-
mente noi în aceastã perioadã;

c) se va realiza hidratarea core-
spunzãtoare, iar mama va alãpta
ori de câte ori sugarul solicitã;

d) copilul va fi îmbrãcat lejer, cu
hãinuþe din materiale textile vege-
tale comode;

e) nu va fi scos din casã decât
în afara perioadelor caniculare din
zi, º i obligatoriu cu cãciuliþa pe cap;

f) copiii vor primi apã platã sau
apã cu proprietãþi organoleptice
corespunzãtoare, ceai foarte slab
îndulcit, fructe proaspete º i foarte
bine spãlate;

g) mamele care alãpteazã tre-
buie sã se hidrateze corespunzãtor
cu apã platã sau apã cu proprietãþi
organoleptice corespunzãtoare,
ceai slab îndulcit, sucuri naturale
de fructe fãcute în casã fãrã adaus
de conservanþi. Se va evita în
acelaº i timp consumul de cafea sau
alcool º i vor avea grijã sã menþinã o

igenã riguroasã a sânului º i evident
igena generalã;

h) la cel mai mic semn de sufe-
rinþã al copilului sau mamei, aceº tia
se vor prezenta la medicul de fami-
lie care va decide conduita ter-
apeuticã;

i) atenþie deosebitã se va acor-
da condiþiilor de igenã atât pentru
copil cât º i pentru mamã. Copilul va
fi þinut cu hãinuþe sau scutece
curate º i uscate º i mama se va
îngriji de igena riguroasã a pielii
acestuia. În acest sens copilul va fi
îmbãiat cel puþin odatã pe zi º i
obligatoriu seara la culcare iar în
restul timpului i se va face toaleta
localã ori de câte ori este nevoie;

j) copiilor preºcolari li se vor
face duºuri cu apã la temperatura
camerei.

Pentru copiii aflaþi în tabere:
*se vor asigura condiþii core-

spunzãtoare de cazare;
*alimentele trebuie sã respecte

riguros normele de igenã º i sã fie
prospete;

*se va avea grijã de hidratarea
corespunzãtoare a copiilor;

*copiii vor fi supravegheaþi, iar
locul de joacã va fi amplasat la
umbrã, în afara orelor de caniculã
având capul protejat de pãlãriuþe;

*scãldatul, acolo unde e cazul,
va fi fãcut sub absolutã suprave-
ghere a însoþitorului.

3. Recomandãri pentru per-
soanele vârstnice º i cu afecþiuni
cronice:

a) crearea unui ambient care sã
nu suprasolicite capacitatea de
adaptare a organismului;

b) hidratare corespunzãtoare cu

apã platã sau apã cu proprietãþi
organoleptice corespunzãtoare,
ceai slab îndulcit, sucuri naturale
de fructe fãcute în casã fãrã adaos
de conservanþi;

c) alimentaþia va fi predominant
din legume º i fructe proaspete;

d) se vor consuma numai ali-
mente proaspete din magazinele
care dispun de instalaþii frigorifice
funcþionale de pãstrare a ali-
mentelor. Se va evita consumul
uºor perisabile;

e) este interzis consumul de
alcool º i cafea în timpul caniculei;

f) se va evita circulaþia în peri-
odele de vârf ale caniculei,sau
dacã este absolut necesar se va
folosi îmbrãcãminte uºoarã din
materiale vegetale precum º i
pãlãriuþa de protecþie pe cap;

g) persoanele care suferã de
anumite afecþiuni îº i vor continua
tratamentul conform indicaþiilor
medicului. Este foarte util ca în
aceste perioade, persoanele cu
afecþiuni cronice, cardio-vasculare,
hepatice, renale, pulmonare, de cir-
culaþie, mentale sau cu hipertensi-
une sã consulte medicul curant în
vederea adaptãrii schemei terapeu-
tice la condiþiile existente;

h) menþinerea cu rigurozitate a
igenei personale, efectuarea a câte
3-4 duºuri pe zi.

4. Recomandãri pentru per-
soanele care prin natura  acti-
vitãþilor lor depun un efort fizic
deosebit:

a) aceº tia vor încerca dozarea
efortului în funcþie de perioadele
zilei încercând sã evite excesul de
efort în vârfurile de caniculã. Dacã
valorile de cãldurã sunt foarte mari

se va proceda la stoparea acti-
vitãþii;

b) se va asigura hidratarea
corespunzãtoare cu apã mineralã,
apã platã sau apã cu proprietãþi
organoleptice corespunzãtoare,
ceai slab îndulcit, sucuri naturale
de fructe fãcute în casã fãrã adaus
de conservanþi;

c) este total contraindicat con-
sumul de cafea º i alcool în aceastã
perioadã;

d) utilizarea unui echipament
corespunzãtor, din materiale vege-
tale º i echipament pentru prote-
jarea capului de efectele cãldurii
excesive.

5. Recomandãri pentru angaja-
tori:

Pentru ameliorarea condiþiilor
de muncã:

a) reducerea intensitãþii º i ritmu-
lui activitãþilor fizice;

b) asigurarea ventilaþiei la
locurile de muncã;

c) altenarea efortului dinamic cu
cel static;

d) alternarea perioadelor de
lucru cu perioadele de repaus în
locuri umbrite, cu curenþi de aer;

Pentru menþinerea stãrii de
sãnãtate a angajaþilor:

a) asigurarea apei minerale
adecvate, câte 2-4
litri/persoanã/schimb;

b) asigurarea echipamentului
individuale de protecþie;

c) asigurarea cu duºuri;

Recomandãri pentru situaþiile
de cod roºu:

a) reduceþi deplasãrile la cele
esenþiale;

b) nu vã deplasaþi între orele
11,00-17,00;

c) consumaþi lichide între 2-4
litri/zi;

d) nu consumaþi alcool;
e) dacã faceþi tratamente pentru

afecþiuni cronice, luaþi-vã medica-
mentele în mod regulat, cu multã
apã;

f) nu scoateþi copii sub 3 ani
afarã decât înainte de ora 9
dimineaþa º i dupã ora 20.00;

g) evitaþi mâncãrurile grele º i
mesele copioase;

h) folosiþi serviciile medicale
spitaliceºti sau de urgenþã doar în
cazuri justificate, pentru probleme
curente de sãnãtate anunþaþi tele-
fonic medicul de familie.

Referent protecþie civilã
Nãstase Cornel

BIROUL STARE CIVILÃ 
vã informeazã!

IULIE 2021

NAª TERI
MORARU DAVID-ANDREI - 5.12.2019

(ACT TRANSCRIS), BUNEA DAVID-
ALEXANDRU - 8.01.2021 (ACT TRAN-
SCRIS).

LE DORIM SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
DRÃGAN MIHAI ª I CEPOSU

GABRIELA-DIANA - 3.07.2021, PURDÃ
MARIUS-CONSTANTIN ª I STÃNESCU
MÃDÃLINA - 4.07.2021, DOBRE CONSTANTIN
-EUSEBIU ª I DAN ELISA-MARIA -
4.07.2021, BÃLAª A ALEXANDRU ª I
ATANASIU LUANA - 9.07.2021, STANCIU
ALEXANDRU-IOAN ª I BUCUR LUIZA-
ALEXANDRA - 10.07.2021, ANDRONE
ADRIAN-CONSTANTIN ª I MIHAI MONICA -
10.07.2021, MORARU MARICEL ª I

MORARIU ELENA-MARIANA - 12.07.2021
(ACT TRANSCRIS), CLIPEA GHEORGHE-
CIPRIAN ª I SÎNTION TEODORA-ALINA -
17.07.2021, NISTOR LAURENÞIU-MIHAI ª I
FUDULI LAURA - 20.07.2021, HÃLÃCIUGÃ
VASILE-PETRUÞ ª I NIÞU ANDREEA-
MÃDÃLINA - 23.07.2021, NIÞOIU ROBERT-
ANDREI ª I MOLEA DANIELA - 24.07.2021,
DOBRE MIHAI-MARIUS ª I NEGULESCU
MARIA-ALEXANDRA - 24.07.2021,
SOLOMON ANDREI-COSMIN ª I VOINEA
ROXANA-MARIA - 24.07.2021, SORESCU
IONUÞ-ALEXANDRU ª I STÃNCESCU
LAURA-ELENA - 29.07.2021.

LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE
BARBU MIHAELA - 76 ANI, AXINIA

CORNELIU - 75 ANI, CHIORNIÞÃ 
GHEORGHE - 64 ANI, MANEA FILIAN - 64
ANI, BÎRÞOIU MARIA - 75 ANI, ZIDARU
STELIANA - 79 ANI, MATEI MARIA - 82 ANI,
CIUCIUC LUCREÞIA - 82 ANI, 
CONSTANTINESCU ELENA - 68 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

ACTE  NECESARE PENTRU
ÎNREGISTRAREA CÃSÃTORIEI

Cãsãtoria se încheie de cãtre ofiþerul de
stare civilã la sediul serviciului public comu-
nitar local de evidenþã a persoanelor, al
primãriei în a cãrei razã de competenþã teri-
torialã îº i are domiciliul ori reºedinþa unul din-
tre viitorii soþi sau, dupã caz, la un sediu des-
tinat acestui scop, stabilit de primarul unitãþii
administrativ-teritoriale respective.

Cãsãtoria se poate încheia în afara
sediului serviciului public comunitar local de
evidenþã a persoanelor sau, dupã caz, al
primãriei competente, cu aprobarea primaru-
lui.

ACTE NECESARE: 
- CERTIFICATELE DE NAª TERE ORI-

GINALE ª I COPII XEROX,
- ACTE DE IDENTITATE VALABILE

ORIGINALE ª I COPII XEROX,
- CERTIFICATE MEDICALE PRE-

NUPÞIALE, CU MENÞIUNEA APT PENTRU
CÃSÃTORIE (SUNT VALABILE 14 ZILE,

INCLUSIV ZIUA DEPUNERII DOSARULUI
ª I CEA A CÃSÃTORIEI),

- DECLARAÞIE DE CÃSÃTORIE – FOR-
MULAR TIP,

- ÎN DECLARAÞIA DE CÃSÃTORIE,
VIITORII SOÞI VOR MENÞIONA REGIMUL
MATRIMONIAL ALES,

- ÎN CAZUL, ÎN CARE SOÞII AU MAI
FOST CÃSÃTORIÞI, SE VA PREZENTA,
DUPÃ CAZ, SENTINÞA DE DIVORÞ CU
MENÞIUNEA DEFINITIVÃ ª I IREVOCABILÃ
SAU CERTIFICATUL DE DECES, ORIGI-
NAL ª I COPIE XEROX.

- ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE
ÎNAINTE DE ZIUA OFICIERII.

- Dupã încheierea cãsãtoriei, se va anula
cartea de identitate a soþului care îº i schim-
bã numele de familie prin cãsãtorie; anularea
se face prin tãierea colþului în care se aflã
înscrisã perioada de valabilitate.

ÎNTOCMIT,
Inspector Stare Civilã,
Jeculescu Raluca

STIMAÞI CETÃÞENI

VÃ PREZENTÃM CÂTEVA RECOMANDÃRI
PENTRU PREVENIREA INCIDENTELOR PE
TIMPUL PERIOADELOR DE TEMPERATURI

EXTREME (RIDICATE)
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În meciurile disputate, jucãtorii
AS FC Pucioasa ne-au arãtat o
echipã dornicã de victorie,
pregãtitã sã dea tot ce au mai bun. 

Strãjerii Tgv 1396 - AS FC
Pucioasa (meci amical) - 2-7
Iamandache - min 18,  45,   Stoica
- min 20, Tolea - min 42, Ene - min
71,   Tudorache - min 83,  Petre -
min 86, 88

AS Inter Aninoasa - AS FC
Pucioasa (1 tur Cupa României) -
2-7 Stoica - min 11, 32,   Marina -
min 37, 50,  Nisipeanu - min 42,
Þilicã - min 44,  Iamandache - 71

AS FC Pucioasa - CS Bradul
Moroieni (meci amical) - 6-2 Al
doilea meci amical terminat cu vic-
torie. Stoican - min 20,   Ene - min
42,   Þilicã - min 74,   Nisipeanu -
min 77,   Tolea - min 82,
Iamandache - min 84.

AS FC Pucioasa - CCS Roberto
Ziduri (meci amical)  3-0 O noua
victorie în meciul numãrul 3 de
pregãtire. Am avut o primã reprizã
perfectã în care am evoluat cu o
echipã cu experienþã de joc.
Marina - min 8,  ?ilicã - min 35,
Nisipeanu - min 45

AS FC Pucioasa - AS Viitorul
Rãzvad (meci amical)  3-0 Meciul
cu numãrul 4 de pregãtire îl ter-
minãm cu o nouã victorie. Am avut
parte de 5 meciuri încheiate cu vic-
torie.    Nisipeanu - min 13, 30, 67

AS FC Pucioasa - Flacãra
Moreni (tur 2 Cupa României) 2-0
CALOFIR - min 38-57

CS Blejoi - AS FC Pucioasa
(meci amical) 4-3 Meciul amical
numãrul 5 ne aduce prima înfrân-
gere, dar o înfrângere la limitã. În
deplasare, elevii lui Nicu Croitoru s-
au recunoscut înfrânþi cu 4-3 de
prahovenii de la CS Blejoi. În dis-
puta de la Blejoi, gazdele au con-

dus la un moment dat cu 3-0, iar
dâmboviþenii, în repriza a doua, au
reuº it sã restabileascã echilibrul pe
tabelã la 3. În schimb, în ultimul
sfert de orã al întâlnirii, prahovenii
au mai reuº it sã mai marcheze o
datã, stabilind scorul final al jocului.
Tolea - min 53,   Nisipeanu - min
57, Ene - min 65

Rezultatele obþinute de bãieþi
ne dau încredere într-o clasare
foarte bunã pentru campionatul
viitor!

Seria din care face parte
Pucioasa în Campionatul 2021/
2022 

"Obiectivul echipei în campi-
onatul viitor este clasarea în
primele patru locuri. Suntem încân-
taþi cã am reuº it o nouã asociere cu
CSª  Târgoviº te, cu scopul de a da
ºansã copiilor sã joace la un nivel
mai înalt. Rezultatele foarte bune
de pânã acum au fost obþinute º i
datoritã pregãtirii echipei de cãtre
domnii profesori Nicu Croitorul º i
Vasile Bîrteº ", preºedinte AS FC
Pucioasa, Cristi Mitrea. 

Aº teptãm cu nerãbdare sã
urmãrim evoluþia echipei noastre!

AS FC PUCIOASA - în formã de zile mari

Bu l e t i n  d e  i n f o rma r e

P u c i o a s aP u c i o a s a
a l  o raºu lu i
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Aºa cum º tiþi, S.C. SERVICII COMU-
NITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. este societatea
primãriei º i este autorizatã de Autoritatea
Naþionalã de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitãþi Publice - ANRSC sã
presteze urmãtoarele servicii publice pe raza
administrativ - teritorialã a oraºului Pucioasa:

- mãturatul, spãlatul, stropirea º i
întreþinerea cãilor publice; 

- curãþarea º i transportul zãpezii de pe
cãile publice º i menþinerea în funcþiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheþ;

- iluminatul public;
- dezinsecþia, dezinfecþia, deratizarea

(DDD).
Dorim sã vã informãm faptul cã, pentru o

mai bunã desfãºurare a activitãþii, în cursul
anului 2021 s-au efectuat urmãtoarele
investiþii: 

- Tocãtor de crengi FOREST ST6P cu
diametrul maxim de tocare de 150 mm,
achiziþionat prin lesing financiar pe o
perioadã de 36 luni, în valoare 123.185,75 lei
cu TVA;

- Aparat de spãlare trotuare cu înalã pre-
siune HONDA SLIP STREAM PRO 30, 18
CP - plãtit integral, în valoare de 39.202,17
lei cu tva;

-  Kit de spãlare DYNASET KPL 180-
220X - plãtit integral, în valoare de 48.536,53
lei cu TVA, care se monteazã pe utilajul 
UNIMOG aflat în dotare º i asigurã o presiune
de 180 bari;

Suntem în plinã procedurã de achiziþie
publicã prin leasing financiar pe 36 de luni a
unui utilaj multifuncþional autopropulsat cu
lãþimea de maxim 1100 mm, cu accesorii
compatibile pentru salubrizare. 

U.A.T. Oraºul Pucioasa are circa 30 km.
de strãduþe înguste, alei, trotuare, parcuri pe
care trebuie sã se prestãm servicii de salu-
brizare (mãturat, aspirat, spãlat, cosit º i
colectat vegetaþia, frunzele, deszãpezit,
împrãºtiat material antiderapant). Cerinþele
fiind foarte mari, pentru a putea realiza acti-
vitãþile menþionate cât mai eficient economic
º i într-un timp cât mai scurt, sunt necesare
utilaje în acest sens. În prezent, activitãþile de
salubrizare în zonele specificate le facem
manual, eficienþa fiind scãzutã. Pentru efici-
entizare s-a impus achiziþionarea unui utilaj

special de dimensiuni mici, modern, cu
tehnologie actualã, care sã respecte normele
europene de poluare º i mediu, având urmã-
toarele accesorii de lucru pentru salubrizare:
sistem pentru mãturat º i aspirat; cositoare
rotativã pentru vegetaþie; echipament pentru
colectarea vegetaþiei tip buncãr; perie pentru
înlãturat º i aspirat vegetaþia; colector frunze;
lamã (plug) deszãpezire articulatã.

Achiziþiile menþionate duc la creº terea efi-
cienþei prestãrii serviciilor de cãtre societate,
în numele autoritãþii locale, Primãria
Pucioasa. 

Cu automãturãtoarea se acþioneazã per-
manent prin toate cartierele oraºului pentru
curãþarea de praf sau nisip º i spãlarea caros-
abilului. Ritmicitatea ne este stabilitã în
funcþie de un program sãptãmânal fix, ci þine
cont de gradul de praf/mizerie, de gradul de
circulaþie/trafic, de condiþiile atmosferice º i
de cele tehnice.

Se acþioneazã pentru udarea/stropirea
carosabilului cu utilajul special tip UNIMOG
MERCEDES. Apa utilizatã are proprietãþi
dezinfectante, fiind HIPERCLORINATÃ.

Cu tractoarele asigurãm preluarea de pe
raza oraºului a deºeurilor vegetale º i munici-
pale de la þarcurile special amenajate,
Ritmicitatea este sãptãmânalã (în fiecare zi
de vineri), dar, în funcþie de cantitate, s-a
acþionat º i mai des. S-au preluat º i se preia
deºeurile vegetale º i din alte zone, acolo
unde am fost anunþaþi în prealabil de cãtre

cetãþeni (momentan nu se percepe tarif pen-
tru acest serviciu), condiþia fiind de a fi scose
pe domeniul public º i de a se asigura sprijin
la încãrcarea lor. 

Rugãm cetãþenii sã nu amestece alte
deºeuri (menajere sau din construcþii) cu
deº eurile vegetale. În astfel de cazuri,
deºeurile NU vor fi ridicate. De asemenea,
având în vedere cã resturile vegetale sunt
tocate cu utilajul special achiziþionat în leas-
ing º i menþionat mai sus, vã rugãm sã verifi-
caþi resturile vegetale astfel încât sã nu fie
ataºate de ele sârmã sau cuie, acestea
reprezentând un pericol atât pentru
defectarea majorã a utilajului, cât mai ales
pentru siguranþa persoanelor care îl
deservesc.

La iluminatul public se asigurã mente-
nanþa reþelei fie la sesizarea cetãþenilor, fie
prin programãri periodice de verificare în
teren. Toate lãmpile sau becurile defecte se
schimbã cu becuri sau lãmpi pe tehnologie
LED. Se curãþã reþeaua de crãci acolo unde
este necesar. Intervenþiile de urgenþã
noaptea, când avem întreruperi de reþea
(scurt circuit), se realizeazã în limita gradului
de periculozitate. Dacã sunt necesare inter-
venþii mãrunte, atunci se fac pe loc, dacã
sunt necesare reparaþii mai complexe, aces-
tea nu pot fi fãcute decât ziua, conform legis-
laþiei în vigoare. Conform legislaþiei, în cazul
intervenþiilor necesare pentru prevenirea pro-
ducerii unor avarii sau pentru remedierea

unor avarii care depãºesc 24 de ore, acestea
se efectueazã în maximum 72 de ore º i se
aduc la cunoºtinþa autoritãþilor administraþiei
publice locale, utilizatorilor, deþinãtorilor de
terenuri sau proprietarilor bunurilor afectate;
pe perioada intervenþiilor respective, opera-
torii sunt în drept sã întrerupã
furnizarea/prestarea serviciilor.

Menþionãm cã S.C. SERVICII COMU-
NITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. NU este respons-
abilã pentru întreruperile dese de curent cas-
nic.

Periodic, se efectueazã dezinsecþia pe
spaþiile verzi º i în zona blocurilor. Eficienþa
dezinsecþiei depinde de gradul de infestare
º i, mai ales, de condiþiile atmosferice. 

Cu personalul de la salubrizare asigurãm
curãþenia (mãturarea) carosabilului º i/sau a
trotuarelor. Existã un program pe strãzi bine
stabilit: în unele zone acþionãm manual zilnic,
iar în altele o datã sau de douã ori pe sãp-
tãmânã. Programul este totuº i flexibil, în caz
de necesitate intervenind cât de repede posi-
bil. 

În vederea creº terii gradului de curãþenie
al oraºului nostru, facem apel la dumnea-
vostrã în a ne sprijini! Sunt montate câteva
sute de coºuri de gunoi stradale. Din pãcate
însã, în continuare se aruncã deºeuri pe jos,
la circa 1 - 2 metri de coºuri, în continuare
“se sparg” seminþe º i se aruncã la întâm-
plare, în timp ce, în mai multe zone, coºurile
stradale se umplu foarte repede cu pungi de
gunoi menajer din locuinþele noastre (atât în
zona caselor, cât º i a blocurilor). Coºurile
stradale sunt pentru deºeuri ocazionale, NU
pentru deºeuri menajere, NU þin locul “þar-
curilor” special amenajate pentru depozitare!
Des întâlnite sunt º i cazurile în care cetãþenii
aruncã gunoiul pe fereastrã, în spaþiul din
jurul blocurilor.

Rugãm locuitorii oraºului sã conº tien-
tizeze faptul cã, oricât ne-am strãdui noi, NU
se poate menþine curãþenia în limite accep-
tabile, FÃRÃ PARTICIPAREA
DUMNEAVOASTRÃ ACTIVÃ!

Date de contact: scuppucioasa@yahoo.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=10
0005743575367   (Scup Pucioasa)

VÃ MULÞUMIM PENTRU ÎNÞELEGERE!

SCUP Pucioasa vã informeazã!

Anul trecut pe 12 iunie, 11 elevi de la
Clubul Copiilor Pucioasa au primit CAR-
NETELE DE MAESTRU AL SPORTULUI LA
MICROMODELE (aeromodele indoor care
cântãresc 1 gram), în urma rezultatelor
deosebite câº tigate la Campionatele
Mondiale º i Europene desfãºurate în: USA,
SERBIA, CEHIA, UNGARIA º i ROMÂNIA - 4
Titluri de Campioni Mondiali, 5 Titluri de
Campioni Europeni, 7 Cupe Mondiale º i 17
Campionate Naþionale.  

CEI 11 elevi sunt: ª ERBAN MIHNEA,
MORARU EDUARD, VIª AN ALEXANDRU,
CATANÃ GEORGE, BULAI CÃLIN, 
GHEORGHE TATU FILIP, ARJAN 
ALEXANDRU, CHIÞU DANIEL, 
SANDULACHE ª TEFAN, ENACHE 
CRISTIAN, CUGLER ERIK.

PROFESORUL RADU FOAMETE a
obþinut TITLUL DE ANTRENOR EMERIT AL
SPORTULUI. 

În anul 2020 s-au desfãºurat doar douã
Competiþii. 

17-19 februarie - Cupa Mondiala Emil
Foamete în Salina Slãnic Prahova, unde ele-
vii Clubului Copiilor Pucioasa au obþinut:
locul 1 - SANDULACHE ª TEFAN º i LOCUL
2 - ENACHE CRISTIAN  la junior. 

Campiontul Naþional de Micromodele - 7-
9 noiembrie 2020, desfãºurat tot în Salina
Slãnic Prahova, unde elevii Clubului Copiilor
Pucioasa au câº tigat locul 1 º i Titlul de
Campioni Naþionali pe echipe, iar la indivi-
dual locul 1 º i Campion Naþional Sãndulache
ª tefan º i locul 2 º i titlul de Vicecampion
Naþional individual Enache Cristian. 

”Anul acesta se vor desfãºura douã com-
petiþii în Salina Slãnic Prahova: 
CAMPIONATUL NAÞIONAL în perioada 4-6
noiembrie º i FINALA CAMPIONATULUI
MONDIAL DE MICROMODELE în perioada
2-9 decembrie 2021, la care vor participa
sportivi din urmãtoarele þãri: USA, 

AUSTRALIA, GERMANIA, ANGLIA,
UNGARIA, CEHIA, SLOVACIA, LITUANIA,
POLONIA, JAPONIA, FRANÞA, ISRAEL,
ROMÂNIA ETC. Sperãm sã câº tigãm al 5-
lea titlu de campioni Mondiali!”, prof. Radu
Foamete. 

Mult succes vã dorim!

Mândri de elevii Clubului Copiilor Pucioasa!

Bu l e t i n  de  i n fo rma r e

P u c i o a s aP u c i o a s a
a l  oraºul ui

mailto:scuppucioasa@yahoo.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=10
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Înfiinþare centru social pentru persoane vârstnice
prin reabilitare clãdire P+2, nr. 18, Str. Rândunelelor,
Pucioasa, judeþ Dâmboviþa

Prin proiect se va reabilita fostul cãmin de
nefamiliº ti din cartierul Filaturã º i se va transforma în
centru de zi pentru persoane vârstnice, beneficiarii
direcþi fiind cei aproximativ 4800 de pensionari ai
oraºului Pucioasa. 

Se vor amenaja: cabinet de consiliere, salã de
întreþinere º i vestiare, salã de lecturã, salã multimedia,
salã de picturã, salã de informaticã, salã de jocuri,
salã de festivitãþi, salã de tricotaj/broderii, salã
meº teº uguri, etc. De asemenea, sunt prevãzute
lucrãri de consolidare, extindere cu lift exterior, ame-
najãri exterioare, reþele exterioare º i sistem de
detecþie incendiu.

Sunt executate consolidãrile structurale necesare,
învelitoarea, termoizolaþia, tâmplãria º i instalaþiile inte-
rioare. Se lucreazã la finisajele exterioare º i interioare,
se va monta liftul º i se vor amenaja spaþiile verzi din
jurul construcþiei. 

Detaº amentul de Jandarmi
Pucioasa, din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean ”Mircea cel Bãtrân
Dâmboviþa, se va muta într-un

sediu nou, în incinta fostului atelier
al primãriei, unde deja
funcþioneazã un sediu modern al
Serviciului de Ambulanþã Judeþean
Dâmboviþa.

Centrul de zi pentru
vârstnici prinde contur!

Se mutã sediul
Detaºamentului de
Jandarmi Pucioasa!

Sediu nou

Sediu vechi

În atenþia cetãþenilor!
Vã adresãm rugãmintea sã vã prezentaþi la

Primãria oraºului Pucioasa - judeþul Dâmboviþa -
compartiment Registrul Agricol, în vederea declar-
ãrii º i înscrierii datelor în Registrul Agricol cu privire
la: clãdiri, terenuri, animale, pomi fructiferi, etc., pe
care le deþineþi în proprietate/ folosinþã/
închiriere/arendare/concesiune, în conformitate cu
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 28/2008
privind Registrul Agricol, cu modificãrile º i com-
pletãrile ulterioare, Ordinului MADR nr. 25/1328
/37/1642/14297/746/10/2020 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind modul de completare a re-
gistrului agricol pentru perioada 2020 – 2024.

Trecerea de pietoni din zona
intesecþiei DN71 - Bulevardul

Gãrii va fi repusã în funcþiune!
În data de 30.07.2021, echipa contractatã de CNAIR pentru

realizarea marcajelor rutiere pe DN 71 a procedat la º tergerea marcaju-
lui de traversare pentru pietoni din zona intersecþiei DN 71 cu Bulevardul
Gãrii º i la îndepãrtarea indicatoarelor rutiere.

Din momentul desfiinþãrii acestei treceri de pietoni º i pânã astãzi 
ne-am confruntat permanent cu situaþii extrem de neplãcute în traficul din
zonã, acesta fiind foarte aglomerat, generând nemulþumiri din partea
cetãþenilor º i proteste spontane din partea locatarilor din blocurile înveci-
nate trecerii, argumentând faptul cã acea trecere le este vitalã º i a
”funcþionat” fãrã probleme zeci de ani.

Þinând cont de problemele create de anularea acesteia în comuni-
tatea noastrã, am fãcut eforturi pentru a repune în funcþiune aceastã tre-
cere de pietoni. Am trimis solicitãri cãtre CNAIR SA - DRDP BUCUREª TI
- SDN TÂRGOVIª TE, INSPECTORATUL DE POLIÞIE AL JUDEÞULUI
DÂMBOVIÞA– SERVICIUL RUTIER pentru a reamplasa pe vechea
locaþie o trecere de pietoni, în cel mai scurt timp.

Eforturile noastre nu au rãmas fãrã rãspuns º i trecerea de pietoni din
zona intersecþiei DN71 – Bulevardul Gãrii va fi repusã în funcþiune!

Bu l e t i n  d e  i n f o rma r e

P u c i o a s aP u c i o a s aa l  o raºu l ui
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Îmi place definiþia potrivit cãreia
o bibliotecã reacþioneazã la circum-
stanþele sociale º i asta, combinat
cu noul rol, mai ales al bibliotecilor
publice, de a se dezvolta ca locuri
în care nu este vorba doar despre
cãrþi, ci º i despre oameni º i inter-
acþiunea lor. Bibliotecile reunesc
oamenii - adicã un loc, unde
oamenii se opresc º i pot sã "stea
locului",  pot petrece  câteva
momente de relaxare º i elevii îº i
pot face lecþiile. Noul rol al bibliote-
cilor este acela  de a nu aduce lao-
laltã doar cãrþi, ci º i oameni, fiindcã
º i aceº tia sunt purtãtori de
cunoº tinþe º i experienþe. Astfel, bi-
blioteca rãmâne fidelã misiunii ei
de a împãrþi cunoaº tere.

În perioada pandemiei, majori-
tatea bibliotecilor au trecut la acti-
vitãþi  online, încercând astfel sã
menþinã relaþia cu cititorii º i chiar sã
sporeascã interesul pentru servici-
ile din instituþie. Pentru  Biblioteca "
Gh.N.Costescu"  Pucioasa -
conº tientã cã, într-o structurã cul-
turalã dinamicã, "funcþiile vechi,
tradiþionale se reduc sau se
potenþeazã în alte direcþii de
miºcare" º i cã "apar funcþii noi, noi
proceduri de lucru, noi metode de
diseminare, dar º i noi tehnici de
apropiere sinergicã" - adaptarea la
situaþia nou-creatã de pandemie,
nu a fost atât de grea º i de imposi-
bilã, precum o considerau unii.
Profitând de relaxarea mãsurilor în
vremea pandemiei,  din aceastã
perioadã de varã, am realizat º i
înâlniri în spaþii deschise sau în
spaþii închise, dar cu respectarea
restricþiilor impuse de situaþia 

actualã.
În acest scop, poveº tile, care i-

au atras º i fermecat dintotdeauna
pe copii, au fost prezentate prin
intermediul  voluntarilor Bibliotecii
"Gh.N.Costescu" Pucioasa, în
cadrul întâlnirilor  în spaþii
deschise.

Astfel, pãrintele Alexandru-
Valentin Negrescu, preot la Parohia
Podurile Pucioasa,  s-a implicat în
proiectul "Citeº te-mi 100 de
poveºti" º i  s-a întâlnit cu preºcolarii
Grãdiniþei "Prichindel" º i Structurã 

"Micul Prinþ", pe care i-a încân-
tat cu  lecturi antrenante º i pline de
moralã, iar la finalul evenimentelor
i-a rãsplãtit cu mici surprize dulci.

Activitatea Cenaclului literar
"Luceafarul de Pucioasa", al
Bibliotecii "Gh.N.Costescu" a con-
tinuat, spre marea bucurie a mem-
brilor sãi. Având o bunã colaborare
cu CARP "Speranþa " Pucioasa, am
organizat o întâlnire  a membrilor
Cenaclului "Mihai Eminescu" din
Bucureº ti cu membrii cenaclului

nostru. La evenimentul desfãºurat
la CNIPT  Pucioasa, au participat
membri ai Uniunii Scriitorilor din
România, ai Uniunii Ziariº tilor
Profesioniº ti din România, ai
Societãþii Scriitorilor Târgoviº teni.
Au fost foarte bine primite creaþiile
scriitorilor oraºului nostru: Maria
Panþuroiu, Florian Tã nase, Ion
Bratu alãturi de  creaþiile altor  scri-
itori din þarã prezenþi la eveniment.
Participanþii  au avut ocazia sã
interacþioneze, sã povesteascã, sã
se cunoascã º i sã propunã   º i alte
evenimente asemãnãtoare.

O altã întâlnire a iubitorilor de
literaturã a fost prilejuitã de
lansarea volumului de prozã "Mare
de speranþe"  a Andreei Duþã, elevã
a Colegiului Naþional "Nicolae
Titulescu" Pucioasa.

În perioada urmãtoare cu sigu-
ranþã va funcþiona modelul hibrid
care oferã atât servicii bibliotecare
digitale, cât º i fizice, pe care cititorii
le pot utiliza conform propriilor exi-
genþe. În ceea ce priveº te

provocãrile viitoare, trebuie sã
menþionãm problemele legate de
replanificare, garantarea sigu-
ranþei, deservirea noilor utilizatori º i
recucerirea celor vechi, respectiv
consolidarea rolului lor social. În
acest sens poate fi esenþialã flexi-
bilitatea, sfera relaþionãrii publice
de o calitate superioarã 

Încercãm, aºadar, sã transfor-
mãm distanþarea fizicã într-un lucru

pozitiv, continuându-ne activitãþile
noastre esenþiale în folosul comu-
nitãþii, conº tienþi cã biblioteca vie o
constituie cititorii noº tri, pe care îi
aº teptãm cu nerãbdare sã pãº im
din nou, împreunã, pe drumul
cunoaºterii.

PÎNTEA-GOGIOIU  LUMINIÞA

Noul Coronavirus, "pandemia", între stare
de urgenþã º i stare de alerta în artã…

Nu este un articol de bilanþ ci pur º i sim-
plu un parcurs dupã o situaþie extremã.

"Starea de urgenþã ne-a surprins într-o
perioadã în care aveam stabilit un program
pentru fiecare lunã din acest an, drept
urmare am fost constrânº i sã regândim posi-
bilitãþile noastre de formulare a programului
anual. Unele parteneriate nu s-au putut
desfãºura º i în formatul fizic, încât anumiþi
artiº ti nu s-au simþit încrezãtori sã cãlãtore-
ascã, aºa cã a trebuit sã organizãm º i sã
comunicãm altfel derularea proiectelor ce le-
am iniþiat.

Faptul cã nu am mai putut realiza acti-
vitãþi cu public a stopat tot ce þinea de cur-
suri, ateliere creative, intervenþii artistice sau
chiar spectacole cu public. Am decis trecerea
în online cu cât de multe activitãþi am putut,
ghidaþi º i de dorinþa de a-i ajuta pe cei afec-
taþi de situaþie.

Ingredientele reuº itei relocãrii eveni-
mentelor culturale în format digital, live º i cu
deschidere cãtre publicul online þin de câteva
repere: competenþele digitale existente ale
creatorilor culturali, canalele de social-media
utilizate (de la YouTube la Facebook,
Instagram sau alte canale de live-streaming),
tipul de spectacol º i chiar audienþa doritã.
Era un vis frumos º i greu de realizat cu
mijloacele noastre. Nu am abandonat ideea
º i ne-am reinventat.

Serviciile de live-streaming livreazã
conþinut video/audio live, fiind condiþionate
direct de conexiunea la internet. Chiar dacã
acestea existau încã dinainte de pandemie,
recursul la transmiterea unor evenimente în
mediul virtual a constituit cea mai la
îndemânã modalitate de a pãstra relaþia cu
publicul, în primul rând datoritã lipsei de cos-
turi a platformelor de social media utilizate.

Spectacole de dans, teatru, expoziþii de

artã contemporanã, proiecþii cine-
matografice, improvizaþii tematice, concerte
de muzicã, ateliere de picturã/ceramicã, lec-
turi pentru copii), toate formele de activitate
culturalã s-au regãsit (º i) în online, în timpi
diferiþi de reacþie º i cu difuzare în timp real.

Am trecut la realizarea evenimentelor.
Primul º i cel mai spectaculos de pânã atunci
a fost expoziþia de artã plasticã/online"
LETIÞIA OPRIª AN - STUDENTA DE 10 A
LUI CIUCURENCU" urmatã de MIHAI 
NISTOR - cu expoziþia sa de caricaturã. Am
preluat spectacole, transmise  live, am rea-
lizat peste 30 de evenimente online, am avut
activitate, am primit º i oferit conþinut gratuit.
(Nu a fost deloc în favoarea noastrã având
un plan de încasãri). Noi am fost destul de
rapizi, la primele evenimente (transmisia
online simultan cu spectacolul din sala) am
avut un public destul de mare, pe YouTube,
Facebook, au fost sute de persoane ce ne-au
urmãrit transmiterea spectacolelor live º i am
ajuns la vizibilitate de mii de persoane la
toate evenimentele în online. Toate s-au
datorat unor parteneriate º i îndeosebi cel cu
Televiziunea COLUMNA. O datã cu relo-
carea evenimentelor în mediile digitale s-a
schimbat º i audienþa. Nu este numai un pu-
blic local, ci º i naþional º i chiar internaþional.
Nu a fost timp de procesat nici pentru ges-
tionarii spaþiilor culturale, nici pentru public.
Lucrurile s-au desfãºurat pe repede înainte.
Pe de o parte, organizatorii de evenimente,
deschiº i spre dialog º i dornici de a-º i
menþine o audienþã, au transpus eveni-
mentele pe platformele de social media
avute la îndemânã, fãrã a mai avea rãgazul
necesar pentru gândirea unei strategii de fil-
trare a audienþei. Cu toate acestea, în lumina
mãsurilor de relaxare apãrute o datã cu
perioada de alertã, asistãm la o reevaluare
din partea publicului a timpului dedicat acti-
vitãþilor culturale online º i offline. 

Centrul Cultural European  Pucioasa a
intrat în viaþa culturalã a oraºului cu cel mai
important proiect cultural º i social: RADIO
PUCIOASA ONLINE - VOCEA ORAª ULUI
TÃU cu emisie 24/24 ore. Organizarea º i
implementarea proiectului a durat destul de
mult. Am apelat la profesioniº ti din
Societatea Românã de Radio (Radio3Net
"Florian Pitiº ", RFI, Radio Café,
RadioMonitor). Primul modul de emisiune
LIVE a fost emisiunea ZI DE ZI pe o perioadã
de 3 luni. Suntem prezenþi º i în zona centralã
cu radioficare ( zona este în extindere de la

20 puncte de sunet la 50).
Cursurile organizate de Centrul Cultural

vor continua începând cu 15 septembrie
2021, cãutând sã oferim o calitate cât mai
profesionistã a profesorilor, lectorilor, dar º i a
ofertei. Cei interesaþi pot participa la cursuri
de: DANS, BALET, PIAN, CANTO, TEATRU,
ATELIERE RADIO, ARTE PLASTICE.

Colectivul Centrului 
Cultural European Pucioasa

TREBUIE SÃ REACÞIONÃM 
LA SCHIMBÃRILE SOCIALE

Centrul Cultural European Pucioasa… 
la 4 ani de activitate

Bu l e t i n  de  i n f o rma r e

P u c i o a s aP u c i o a s aa l  oraºu lu i
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Viceprimarul Oraºului 

Pucioasa, Constantin Ianeþ, 

mesaj pentru cetãþeni
Funcþia de viceprimar implicã multe

responsabilitãþi, dar º i satisfacþii º i pre-
supune, printre altele, deschidere faþã de
oameni, atenþie la detalii, lipsa unui pro-
gram fix º i grija constantã la tot ce este
în jur.

Noul viceprimar al Oraºului Pucioasa,
ing. Constantin Ianeþ, s-a alãturat
echipei de la conducere cu gândul de a-
º i aduce contribuþia la dezvoltarea
oraºului în care s-a nãscut º i în care
locuieº te.

Absolvent al Universitãþii Politehnice
Bucureº ti, Facultatea de Chimie
Industrialã, cu o vechime de 14 în funcþii
cheie, a considerat cã este momentul sã
facã un pas înainte cu dorinþa de a-º i
pune în slujba cetãþenilor din Pucioasa
cunoº tinþele º i experienþa acumulate în
timp.

Cum v-aþi decis sã alegeþi acest
drum?

Nu am stat mult sã mã gândesc, chiar
dacã fãceam parte dintr-o echipã mi-
nunatã în cadrul Heidelbergcement
Fieni, unde m-am format º i am avut
parte de foarte multe satisfacþii, însã am
fost convins de dl primar Ana Constantin
sã mã alãtur echipei dumnealui pentru a
pune umãrul la realizarea proiectelor de
dezvoltare a oraºului º i a comunitãþii.
Propunerea venitã din partea domnului
primar º i susþinutã de colegii consilieri
m-a onorat º i am gândit cã o astfel de
oportunitate e a pune umãrul la dez-
voltarea oraºului în care m-am nãscut º i
crescut nu trebuie ignoratã.

Cu ce gânduri aþi preluat aceastã
funcþie?

Am preluat aceastã funcþie cu gândul
de a pune la dispoziþia oamenilor din
Pucioasa toate cunoºtinþele mele acu-
mulate pânã acum, pentru a continua

drumul bine ales din ultimii ani. Am venit
cu o dozã mare de entuziasm º i energie
pozitivã º i am credinþa cã o voi pãstra pe
durata întregului mandat de viceprimar.

Pânã la acest moment cum puteþi
descrie munca dumneavoastrã ca
viceprimar?

Au trecut 8 luni, dar nu am avut timp
sã fac  analizã amãnunþitã a activitãþii de
viceprimar pentru cã fiecare zi a venit cu
o altã provocare. Munca de viceprimar
este una complexã, în care m-am impli-
cat total.  Este foarte adevãrat cã activi-
tatea în administraþia publicã diferã
destul de mult faþã de sistemul privat, dar
poate cã aici este º i cheia în adaptarea
procedurilor de lucru la cerinþele sis-
temului de stat. Este o muncã ce pre-
supune o legãturã permanentã cu
nevoile oamenilor, o activitate ce trebuie
planificatã minuþios, dar este foarte ade-
vãrat cã sunt momente când trebuie sã

iei decizii rapide în funcþie de importanþa
problemei apãrute.

Cum vedeaþi administraþia publicã
înainte sã fiþi implicat activ? Dar acum, la
8 luni de mandat?

Primul contact serios cu administraþia
publicã l-am avut în 2016, când am fost
validat în funcþia de consilier local.
Practic de atunci am învãþat încontinuu
ce înseamnã munca în cadrul Primãriei.
În perioada în care am exercitat funcþia
de consilier local am luat contact cu
partea legislativã a acestei activitãþi,
acum am trecut la nivelul urmãtor, în
care pun în aplicare o parte din
hotãrârile ce se adoptã în cadrul
Consiliului Local Pucioasa. 

Care sunt cele mai mari probleme cu
care v-aþi confruntat?

Probleme sunt multe, dacã ar fi sã
enumãr câteva, aº  începe cu problema

colectãrii deºeurilor. La ora actualã, cred
cã este una dintre principalele probleme
cu care eu unul mã confrunt, mai precis
aceea de a determina unii oameni sã
depunã gunoiul strict în locurile amena-
jate º i aº  lega de o altã problemã (aº
spune eu) lipsa de iniþiativã din partea
unor cetãþeni, care considerã cã este
mult mai uºor sã te adresezi primarului
sau viceprimarului, decât sã te implici
direct º i activ. Din diversele probleme
apãrute în teren, am constatat cã unii
uitã de simþul civic, în schimb sunt foarte
vehemenþi în revendicarea drepturilor. 

Dar cele mai mari satisfacþii?
Satisfacþiile apar atunci când te

dãruieº ti total, iar la sfârº it vezi º i simþi
oameni mulþumiþi. Am avut ocazia sã
trãiesc un astfel de sentiment de satis-
facþie când în urma unor inundaþii, dupã
ce am reuº it cu ajutorul colegilor din
cadrul echipei cadrul Serviciului
Întreþinere Localã sã evacuãm apa din
mai multe gospodãrii unde oamenii
nãpãstuiþi de puterea naturii simþeau
nevoia de a-º i vãrsa amarul pe noi,
reprezentanþii administraþiei locale, sã le
smulgem la sfârº it un zâmbet de mulþu-
mire. 

Aveþi un mesaj pentru cei din
Pucioasa?

Mesajul meu pentru cetãþenii din
Pucioasa este unul simplu º i direct: aveþi
încredere în noi, în echipa formatã de
primarul oraºului Pucioasa! Dacã e sã
mã refer strict la persoana mea, aº  vrea
sã aveþi convingerea cã am venit cu
sufletul deschis º i cã mã voi implica
total, dar cu menþiunea cã nu posed put-
erea de super erou.

În perioada urmãtoare vor
începe lucrãrile la Biblioteca
Orãºeneascã Pucioasa! 

Reabilitarea, modernizarea º i
dotarea Bibliotecii Orãºeneº ti ”GH.
N. Costescu” se numãrã printre
proiectele importante, pe care
dorim sã le realizãm pentru
cetãþenii noºtri.

• Axa de finanþare:
POR/381/13/1

• Valoare totalã proiect:
3.186.473,30 lei

Ne dorim sã redãm strãlucirea
oraºului nostru! Iar un lucru firesc
ar fi sã reabilitãm clãdirile ”de
poveste”.

Una dintre puþinele clãdiri care
a supravieþuit din perioada de glo-
rie a oraºului este fosta clãdire a
primãriei, în care funcþioneazã în
prezent Biblioteca Orãºeneascã º i
sediul Poliþiei Locale. Clãdirea va fi
adusã la forma iniþialã, se va mod-
erniza atât biblioteca (inclusiv
dotãri specifice), cât º i sediul
Poliþiei Locale unde se va amenaja
dispeceratul sistemului de
supraveghere video din oraº .
Suplimentar se vor face amenajãri
exterioare, inclusiv o parcare º i
spaþii verzi.

Contractul de execuþie este
semnat º i s-a emis autorizaþia de
construire. În curând vor începe
lucrãrile fizice pentru acest proiect
care va aduce un plus din punct de
vedere cultural º i social pentru
oraºul nostru.

În curând încep lucrãrile la Bibliotecã!

Redactor: Alexandra Rizea


