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Lucrãrile 
de mmodernizare aa
oraºului ccontinuã!

AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! 
Aveþi lla 

dispoziþie
un nnumãr

de TTelVerde!

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 ac-
tivitãþii administrative.
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Anul acesta, Moº Crãciun
vine la Pucioasa! Pe 22
decembrie 2021, Moºul va
poposi în oraºul nostru pen-
tru a aduce bucurie ºi zâm-
bete pe chipurile tuturor!

Acesta va face o
deplasare prin cartierele
oraºului, începând cu ora
16.00, apoi, de la ora 17.00
va fi întâmpinat de Fanfara

Militarã Chindia în Piaþa Gãrii
Centrale. Ulterior, cu mic, cu
mare, îl vom însoþi pe Moºul
în Parcul Central, unde
aceasta va împãrþi cadouri
copiilor ºi vom asculta col-
inde.

VVãã  aaººtteeppttããmm
aallããttuurrii  ddee  nnooii!!

Moº CCrãciun vvine lla PPucioasa!

1 Decembrie este Ziua Naþionalã a
României ºi marcheazã un eveniment istoric:
Unirea Transilvaniei cu România. Cu toate
acestea, primul pas a fost fãcut, de fapt, între
21 noiembrie – 4 decembrie 1918. Când Sfatul
Þãrii din Basarabia a proclamat Republica
Democraticã Moldoveneascã. Apoi, la 24 ia-
nuarie se adoptã declaraþia de Independenþã.
Adunarea Naþionalã de la Alba Iulie a adoptat o
rezoluþie în care este atestatã unirea tuturor
românilor din Transilvania ºi Banat cu România.
La 1 decembrie 1918, politicianul Vasile Goldiº
a citit rezoluþia Unirii.

„Adunarea naþionalã a tuturor românilor din
Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã,
adunaþi prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi la
Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie
1918, decreteazã unirea acelor români ºi a
tuturor teritoriilor locuite de dânºii cu România.
Adunarea proclamã îndeosebi dreptul inalie-
nabil al naþiunii române la întreg Banatul,
cuprins între Mureº, Tisa ºi Dunãre.”

Legea Unirii a fost ratificatã prin decret de
lege, la 11 decembrie 1918 de cãtre regele
Ferdinand, fiind votatã de Adunarea Deputaþilor
în ºedinþa din 29 decembrie 1919.

La Pucioasa, evenimentul a debutat cu sluj-

ba de TEDEUM. Au urmat momente artistice
prezentate de elevi ai unitãþilor de învãþãmânt
de pe raza oraºului, care au emoþionat publicul
prezent. Primarul Oraºului Pucioasa,
Constantin Ana a adresat un mesaj celor
prezenþi, iar apoi a urmat momentul solemn al
depunerii coroanelor de flori.

ªi în acest an, Ziua Naþionalã a venit într-o
perioadã complicatã din punct de vedere sani-
tar, iar ceremoniile s-au desfãºurat în condiþii
speciale, cu pãstrarea distanþei fizice ºi
purtarea regulamentarã a mãºtii de protecþie.
Important este cã am putut fi împreunã, sãnã-
toºi pentru a spune: LA MULÞI ANI ROMÂNIA!

11 DDeecceemmbbrriiee
llaa PPuucciiooaassaa!!
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ºedinþã eextraordinarã
din 004.11.2021–

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: alegerea preºedintelui de

ºedinþã pentru luna noiembrie 2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: desemnarea reprezen-

tanþilor Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa în comisia de concurs,
respectiv pentru comisia de soluþionare
a contestaþiilor, pentru ocuparea funcþiei
de Director Financiar Contabil, funcþie
specificã Comitetului Director din cadrul
Spitalului Orãºenesc Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: desemnarea reprezen-

tanþilor Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa în calitate de membri ai
comisiilor de evaluare a probei de inter-
viu privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului pentru ocuparea funcþiilor
de director ºi director adjunct din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
de stat de pe raza U.A.T. Oraºul
Pucioasa.

ºedinþã oordinarã ddin
18.11.2021  ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: alegerea preºedintelui de

ºedinþã pentru ºedinþa din 18.11.2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea conturilor de exe-

cuþie a bugetului local ºi a celorlalte
bugete ale U. A. T. Oraºul Pucioasa,
încheiate la 30 septembrie 2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea amplasãrii unui

patinoar artificial în Parcul Central al
oraºului Pucioasa precum ºi aprobarea
Regulamentului de funcþionare ºi a tari-
fului de intrare pentru utilizarea pati-
noarului.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: repartizarea unei locuinþe

construitã din fondurile ANL ºi anume
str. Stadionului, oraº Pucioasa conform
Anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea actualizãrii

STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru
„Proiectul regional de dezvoltare a infra-
structurii de apã ºi apã uzatã în judeþul
Dâmboviþa, în perioada 2014 - 2020”
precum ºi a indicatorilor tehnico - eco-
nomici ai proiectului, aprobat prin HCL
nr. 31/15.03.2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea actualizãrii valorii

investiþiilor aferente UAT Oraºul
Pucioasa ºi participarea Consiliului
Local la cofinanþarea „Proiectului

regional de dezvoltare a infrastructurii
de apã ºi apã uzatã în judeþul
Dâmboviþa, în perioada 2014 - 2020”
aprobat prin HCL nr. 32/2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea modificãrii Anexei

nr. 1 la HCL nr. 54/20.04.2021, modifi-
catã prin HCL nr. 102/24.06.2021, HCL
nr. 119/29.07.2021, HCL nr.
143/23.09.2021 ºi HCL nr.
149/28.09.2021 privind aprobarea cred-
itelor de angajament ale bugetului de
venituri ºi cheltuieli pentru acþiuni multi-
anuale 2021 - 2023, conform Anexei nr.
1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea modificãrii art. 3

din HCL nr. 130/28.09.2021 privind
aprobarea susþinerii financiare a
Asociaþiei Sportive Fotbal Club
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea HCL nr.

218/2017 privind aprobarea documen-
taþiei tehnico - economice în faza de
studiu de fezabilitate, precum ºi a indi-
catorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiþii „CREARE
GRÃDINÃ PUBLICÃ PENTRU AGRE-
MENT ªI RECREERE PE STR.
AVRAM IANCU, ORA? PUCIOASA”,
modificatã prin HCL nr. 66/09.05.2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea HCL nr.

130/2018 privind aprobarea implemen-
tãrii proiectului: „CREARE GRÃDINÃ
PUBLICÃ PENTRU AGREMENT ªI
RECREERE PE STR. AVRAM IANCU,
ORAª PUCIOASA”, modificatã prin
HCL nr. 67/09.05.2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea cheltuielilor afe-

rente navetei cadrelor didactice ºi per-
sonalului didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: rectificarea bugetului local al

U. A. T. Oraºul Pucioasa ºi rectificarea
bugetului instituþiilor publice ºi acti-
vitãþilor finanþate integral sau parþial din
venituri proprii, pe anul 2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: atestarea Inventarului

bunurilor care aparþin domeniului public
al Unitãþii Administrativ - Teritoriale
Oraºul Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: completarea Inventarului

bunurilor care aparþin domeniului public
al Unitãþii Administrativ - Teritoriale
Oraºul Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: atestarea Inventarului

bunurilor care aparþin domeniului public
al Unitãþii Administrativ - Teritoriale
Oraºul Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

NNAAªªTTEERRII
ZANFIR ANITA-GABRIELA - 12.11.2021,

MOLDOVEANU ªTEFAN -MIHAI - 12.11.2021,
COSTEA VLADIMIR-MIHAIL - 15.11.2021.

LE DORIM SÃNÃTATE!

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
BANU GABRIEL-MIRCEA ªI BÃLAªA LARISA-

BIANCA - 6.11.2021, CARNOVALE ROBERTO ªI
APOSTU MANUELA  - 19.11.2021

LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!

DDEECCEESSEE
DOVLEAC MARIA- 62, CHIVOIU GHEORGHE - 76

ANI, SIMIONESCU IRINA - 69 ANI, DONCIU MARIA -
64 ANI,  STOIAN ION - 67 ANI, PETRESCU ADRIAN -
69 ANI, NÃSTÃSESCU MARIA - 80 ANI, MATEOIU
FLOAREA - 81 ANI, MÃRGESCU CONSTANTIN - 67
ANI, POPA NICULAE -63 ANI, DAVID NICOLAE - 87
ANI, MOLDOVEANU DANIEL - 52 ANI, MARINA
MARIA - 87 ANI, LIÞU ATINA - 85 ANI, RÃDULESCU
ION - 67 ANI, ILIOIU ECATERINA - 85 ANI, ªERBAN
VASILICA - 90 ANI, MANOLE ALECSANDRU - 82 ANI,
MARIN ELENA - 86 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr  ssttaarree  cciivviillãã,,

JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

SPCLEP PPUCIOASA VVÃ
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, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se realizeazã pe
baza urmãtoarelor 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 reprezen-
tantului legal, original, document cu care se realizeazã ºi dova-
da 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 situaþia în care pãrinþii
sunt divorþaþi, original ºi 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 scopului
prevãzut la alin. (1).

(3) În cazul în care pãrintele nu poate prezenta certifica-
tul/hotãrârea judecãtoreascã 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 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 strãinã-
tate, însoþitã de documentele prevãzute de alin. (1) ºi (3).

(5) Atunci când autoritatea pãrinteascã se exercitã de ambii
pãrinþi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieºte în mod stator-
nic cu unul dintre aceºtia, cererea pentru eliberarea actului de
identitate se semneazã de cãtre pãrintele la care minorul are
domiciliul, nefiind necesarã ºi semnãtura celuilalt pãrinte.

(6) Atunci când instanþa a hotãrât ca locuinþa minorului sã
fie la unul dintre pãrinþi, iar minorul locuieºte statornic la
celãlalt pãrinte, se solicitã declaraþia de consimþãmânt a pãrin-
telui 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 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, 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 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 pãrintele la care
locuieºte minorul, prin care se certificã faptul cã pãrintele în
cauzã nu a fost identificat, iar minorul locuieºte statornic 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 domicil-
iului, minorul îºi schimbã domiciliul odatã cu acesta, în condiþi-
ile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republi-
catã, cu modificãrile ulterioare.

(10) În situaþia în care hotãrârea judecãtoreascã defini-
tivã/irevocabilã privind încredinþarea minorului a fost pro-
nunþatã în strãinãtate, aceasta se prezintã, în original ºi copie,
însoþitã de traducerea legalizatã, precum ºi de hotãrârea prin
care a fost învestitã cu formulã executorie. Copia hotãrârii
judecãtoreºti definitive/irevocabile se realizeazã în extras, doar
pentru pãrþile care privesc aspectele relevante pentru
îndeplinirea scopului prevãzut la alin. (1).

Articolul 54 din HG 295/10.03.2021
(1) În situaþia în care eliberarea primului act de identitate

este solicitatã dupã împlinirea vârstei de 18 ani, de cãtre
cetãþenii români cu domiciliul în România, sunt necesare
urmãtoarele documente:

a)certificatul de naºtere, original ºi copie;
b)declaraþia unuia dintre pãrinþi ori a unei terþe persoane,

din care sã rezulte faptul cã identitatea declaratã în cererea
pentru eliberarea actului de identitate, coroboratã cu imaginea
facialã preluatã ori cu fotografia ataºatã cererii, aparþine soli-
citantului;

c)documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;

d)documentul cu care se face dovada achitãrii contravalorii
actului de identitate.

(2) Declaraþia prevãzutã la alin. (1) lit. b) se dã în prezenþa
personalului S.P.C.E.P. ori, dupã caz, a celui consular care
primeºte cererea de eliberare a actului de identitate.

Cu ocazia Sfintelor sãrbãtori de iarnã, echipa SPCLEP
Pucioasa vã ureazã multã sãnãtate atât dumneavoastrã cât ºi
familiei ºi un An Nou 2022 plin de bucurii, realizãri ºi speranþa
cã împreunã vom depãºi momentele grele ale vieþii. LA MULÞI
ANI !

SSPPCCLLEEPP  PPUUCCIIOOAASSAA
AAgg  sseeff  pprr  ddee  ppoolliittiiee  TTOOHHAANNEEAANNUU  EEMMAANNUUEELL
IInnssppeeccttoorr  IIOORRDDAACCHHEE  OOAANNAA--MMIIHHAAEELLAA
IInnssppeeccttoorr  OOLLAARRUU  LLAAVVIINNIIAA--MMAARRIIAA

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 

BBIIRROOUU
SSTTAARREE
CCIIVVIILLÃÃ 

NNOOIIEEMMBBRRIIEE
22002211
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Iarna este timpul pentru poveºti
la gura sobei, pentru depanat
amintir i, pentru vin fier t cu
scorþiºoarã ºi pentru cozonac cald
de abia scos din cuptor. Acest
anotimp creeazã o atmosferã de
vis în jurul nostru mai ales datoritã
peisajelor zãpezii.

Ca perioadã a anului este mar-
catã de sãrbãtorile de iarnã care
au ajuns mai degrabã un timp pen-
tru a primi daruri, un pretext pen-
tru petreceri ºi îndeosebi un timp
pentru reunirea familiei. Marcaþi de
sãrbãtorile iernii, anotimpul în sine
nu trebuie sã ne aducã amintiri
neplãcute, fie cã suntem acasã
sau în vacanþã, pe la prieteni sau
într-unul din numeroasele locuri
de cazare amenajate în zonele
montane.

Pentru a preveni neplãcerile
specifice acestei perioade ar tre-
bui sã þ inem cont de câteva
aspecte ce ne pot pune la adãpost
de o situaþie de urgenþã. Aceste
situaþii pot fi ºi rodul inconºtienþei
sau indolenþei noastre. Este nece-
sar ca în conºtiinþa oamenilor sã
existe ideea cã este mai uºor sã
previi o situaþie de urgenþã, decât
sã intervii pentru l imitarea
efectelor acesteia.

Una dintre multele situaþii de
urgenþã în care ne putem gãsi pe
perioada sezonului rece este
aceea de a rãmâne izolaþi datoritã
cãderilor masive de zãpadã.

Pentru a nu exista posibilitatea
de a fi surprinºi într-o astfel de
situaþie trebuie sã:

-vã informaþi permanent asupra
condiþ i i lor atmosferice folosind
radioul ºi televizorul;

-evitaþi orice deplasare dacã nu
este neapãrat necesarã.

Fii pregãtit pentru a rezista
acasa:

-pregãtiþ i-vã rezerva de ali-

mente, apã ºi combustibil:
-asiguraþ i-vã mijloace difer ite

pentru încãlzit ºi preparat hranã;
-pregãtiþi-vã mijloace de ilumi-

nat independente de reþeaua elec-
tricã:

-pãstraþ i  la îndemânã unelte
pentru degajarea zãpezii.

Dacã trebuie sã plecaþi:
-asiguraþ i-vã îmbracãminte

groasã, cãciulã, mãnuºi ºi sa ºtie
cineva unde sunteþi plecaþi;

-cãlãtoriþi numai ziua ºi folosiþi
drumurile principale;

-interesaþi-vã din timp de starea
drumurilor;

-nu fiþi cutezãtori ºi temerari
(opriþi, întoarceþi-vã ºi cereþi aju-
tor);

-dacã mijlocul de transport se
stricã nu intraþi în panicã ºi pãs-
traþ i-vã calmul, apelaþ i  112 ºi
aºteptaþi ajutorul;

-încercaþi sã scoateþi autove-
hiculul cât mai aproape de margin-
ea pãrþii carosabile pentru a nu
bloca mijloacele de deszãpezire;

-nu pãrãsiþi mijlocul de trans-
port pentru a cere ajutor deoarece
vã puteþi rãtãci;

Dacã v-aþ i  blocat pe
drum,departe de ajutor în maºinã:

-rãmâneþi în maºinã;
-nu pãrãsiþi maºina decât dacã

vedeþi cã sunt persoane care vã
pot ajuta la mai puþin de 80 m;

-agãþaþi o bucatã de material
textil viu coloratã de antena radio
ºi ridicaþi antena cât se poate de
mult;

-porniþi farurile ºi avariile atunci
când motorul este pornit;

-atenþie la pericolul de otrãvire
cu monoxid de carbon. Menþineþi
þeava de eºapament curatã, sã nu
fie astupatã de zapadã;

-din când în când deschideþi
puþin geamul pentru a aerisi;

-urmãriþi apariþia unor semne de

degerare sau hipotermie. Faceþi
exerciþii uºoare pentru a vã pãstra
o bunã circulaþie sanguinã;

-dacã sunt mai multe persoane
în maºinã, dormiþ i  cu rândul.
Îmbrãcaþ i-vã cãlduros ºi folosiþ i
ziarele vechi, hârtiile, sau husele
de la scaune pentru a izola
maºina;

-evitaþi epuizarea fizicã. Vremea
rece oboseºte inima;

-eforturi cum ar fi cel pentru
curãþarea zãpezii sau împingerea
maºinii pot duce la atac de cord
sau agravarea unor probleme car-
diace existente

-beþi apã suficientã pentru a nu
vã deshidrata. Nu ieºiþi afarã în
vânt.

Pierderea sensibil itãþ i i  ºi o
paloare a degetelor, nasului sau
chiar a lobilor urechii pot fi simp-
tomele de degerare. Degerãtura
este o reacþie severã a organismu-
lui expus la frig. Hipotermia apare

în momentul în care temperatura
organismului scade sub 35 de
grade. Simptomele hipotermiei
include tremurãturi necontrolabile,
vorbire lentã, pierderi de memorie,
greaþã. Dacã suspectaþi cã o per-
soanã suferã de degerãturi sau
hipotermie începeþ i  sã încãlziþ i
încet bolnavul. Nu daþi unei per-
soane pe care o suspectaþi cã
suferã de degerãturi sau hipoter-
mie bãuturi care conþin cofeinã
sau alcool.

În fiecare an zeci de oameni
mor din cauza temperaturilor
scãzute, a accidentelor rutiere
specifice anotimpului rece ºi
incendiilor datorate folosir i i
aparatelor de încalzire
improvizate.

NNUU  FFIIÞÞII  PPRROOPPRRIIAA  VVIICCTTIIMMÃÃ!!

RREEFFEERREENNTT  PPRROOTTEECCÞÞIIEE
CCIIVVIILLÃÃ

NNÃÃSSTTAASSEE  CCOORRNNEELL

Decembrie – Lunã de bilanþ pentru
anul ce tocmai se pregateºte sã se
încheie.

Un an în care ne-am propus sã
îmbunãtãþim relaþia funcþionar public-
contribuabil, un an de conºtientizare a
cetãþenilor vis-a-vis de drepturi, dar ºi
de obligaþii. ªi putem spune cã în
comparaþie cu anul fiscal 2020, anul
2021 a fost un an mai bun raportat la

gradul de colectare a taxelor ºi
impozitelor locale. Este adevarat cã ºi
mãsurile de executare silitã pe care
nu le-am putut aplica în anul 2020
datoritã legislaþiei adoptate ca urmare
a situaþiei generate de rãspândirea
virusului COVID 19 ºi pe care le-am
aplicat în tot cursul anului fiscal curent
au contribuit la recuperarea sumelor
datorate bugetului local diminuând ºi

numãrul restanþierilor. Ne dorim ca pe
viitor numãrul acestora sã se dimin-
ueze cât mai mult, iar contribuabilii sã
conºtientizeze cã respectarea legis-
laþiei fiscale va fi în beneficiul tuturor.

Pentru anul fiscal 2022 taxele ºi
impozitele locale au fost stabilite ºi
aprobate prin HCL nr. 56 din
20.04.2021, nivelul acestora compar-
ativ cu anul 2021 fiind doar indexat cu

indicele de inflaþie de 2,6% comunicat
de Institutul Naþional de Statisticã.

Mulþumindu-vã încã o datã pentru
colaborare, vã asigurãm de întreaga
noastrã consideraþie ºi vã dorim sã
aveþi parte de sãrbãtori cu sãnãtate,
liniºte ºi bucurii!

La mulþi ani!
ªªEEFF  BBIIRROOUU  VVEENNIITTUURRII,,

EECC..  GGAABBRRIIEELLAA  SSOOLLOOMMOONN

BIROUL VVENITURI VVÃ
INFORMEAZÃ!

ÎNZÃPEZIRILE - OO SSITUAÞIE DDE UURGENÞÃ
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Evenimente cculturale lla PPucioasa

Anul acesta, în Primãria Pucioasa a
rãsunat din nou glasul colindãtorilor!

Ce mare a fost bucuria tuturor sã
primeascã vestea bunã a Naºterii

Domnului!  ªcolari ºi preºcolari ai unitãþilor
de învãþãmânt de pe raza oraºului

Pucioasa au colindat ºi i-au încântat pe toþi
cei prezenþi. Copiii au primit ºi cadouri.

PPrriimmããrriiaa PPuucciiooaassaa aa pprriimmiitt ccoolliinnddããttoorrii!!

Cu respectarea prevederilor legale, ne-
am putut bucura în sfârºit de câteva eveni-
mente speciale. Pandemia a schimbat în
ultimii doi ani modul în care eram obiºnuiþi
sã trãim, multitudinea de activitãþi la care

puteam participa, dar încet pare cã revenim
pe un fãgaº bun.

Sfârºitul anului 2021 ne-a adus
momente frumoase, alãturi de oameni dragi.

Concertul de colinde ºi muzicã tradiþion-

alã susþinut de Orchestra Popularã Chindia,
dirijor Ionuþ Dumitrescu, a încãlzit sufletele ºi
ne-a pregãtit pentru perioada sãrbãtorilor de
iarnã.

Expoziþia atelier a artistului Jorj Dimitriu

din cadrul Galeriei Prim a Primãriei
Pucioasa a încântat privirile tuturor. La
Centrul Cultural European Pucioasa, con-
certul Nicu Alifantis ºi Zan a stârnit ropote de
aplauze.
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În data de 18.12.2021 s-a desfãºurat
Simpozionul Henri Coandã. În cadrul
evenimentului au avut loc: prezentarea
unui material despre viaþa lui Henri

Coandã, discuþii libere despre avion ºi un
concurs fulger cu 10 întrebãri ºi rãspunsuri
despre viaþa ºi activitatea lui Henri
Coandã.

Invitaþi au fost elevi ºi profesori din
Brãila ºi Bucureºti, iar organizatori:
Profesorii Nicolae Diaconescu ºi
Diaconescu Sandu.

Sponsorii evenimentului: Constantin
Ana - primarul oraºului Pucioasa,
Gradinita 10 Carmen Sylva, BCR Filiala
Pucioasa, Manoil Trans Târgoviºte.

Simpozionul ””Henri CCoandã” - 1111 aani dde lla
zborul pprimului aavion ccu rreacþie ddin llume

A doua  mobilitate în cadrul proiectului
“Creative vibrations in planning a career

path with the use of innovative teaching
methods: gamification, Design Thinking and
Project Based Learning”

În perioada 04-08 octombrie 2021, a avut
loc a doua  mobilitate în cadrul proiectului de
schimb interºcolar “Creative vibrations in
planning a career path with the use of inno-
vative teaching methods: gamification,
Design Thinking and Project Based
Learning”, finanþat în cadrul Programului
Erasmus+, acþiunea KA229, în Pucioasa,
Romania. Obiectivul general al proiectului
este dezvoltarea de metode inovative de
lucru, prin care elevii sã fie capabili sã îºi
planifice propriul traseu de carierã într-un
mod eficient, astfel  încât sã îºi gãseascã un
loc pe piaþa muncii, oriunde în spaþiul Uniunii
Europene. Proiectul Erasmus+ “Creative
Vibes” îºi propune sã dezvolte competenþele
personale ale fiecãruia dintre participanþi,
utile în dezvoltarea traseului de carierã: dez-
voltarea abilitãþilor de lucru în echipã ºi
funcþionarea corespunzãtoare în grup, dez-
voltarea creativitãþii ºi motivaþiei, dobândirea
capacitãþilor de a gestiona timpul propriu ºi
stresul, utilizarea practicã a instrumentelor
TIC în comunicare ºi în cãutarea informaþi-
ilor, îmbunãtãþirea abilitãþilor lingvistice prin
contactul cu elevi din spaþiul european,
creºterea gradului de conºtientizare cultur-
alã. Activitatea de tip schimb pe termen scurt
de grupuri de elevi (short-term exchanges of
groups of pupils) a fost gãzduitã de Colegiul
Naþional”Nicolae Titulescu”- Pucioasa în

perioada 04-08 octombrie 2021 ºi a implicat
câte cinci elevi ºi doi profesori din ºcolile
partenere: VI Liceum Ogolnoksztalcace im.
Joachima Lelewela – Lodz, Polonia , Sredno
Opstinsko Uciliste Ljupco Santov din Kocani
– Macedonia precum ºi elevi ºi profesori din
ºcoala gazdã. Activitatea  s-a des-
fasurat  în sistem hibrid, I.I.S.S.”MARCO
POLO“ din Bari – Italia, Escola FEDAC din
MANRESA - Spania, EPROMAT - Escola
Profissional de Matosinhos, din MATOSIN-
HOS – Portugalia participând  on-line la
activitati.

Din C.N. “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
au participat la mobilitate profesorii : Victoria
Voicu, Mihaela Cristina Diaconescu, Carmen
Andreiana, Izabel Baicu, Florentina Bratu,
Cristina Costin, Laura Cojocaru, Mihaela
Mitroi,  Elena Nicolaescu   ºi elevii:, Dãnut
Deak, Teodora  Neaga, Daniel Ursaiche,
Andrei Stanciu, Denisa Stoian, Corina
Sticlaru, Renata Diaconescu, Ilinca Stancioiu
Ilinca, Irina Stancioiu,  Xenia Aldea , Teodora
Stãnescu , Ioana Alexia Bãdeanu, George
Catanã, Daniela Milea, Ana Maria Sibianu ,
Evelina Pietroºanu.

Ziua 1 - 04.10.2021.
Deschiserea festivã a mobilitãþii a avut loc

la Central  Cultural Eropean al orasului
Pucioasa, institutie care a gazduit activitatile
din proiect pe toata durata mobilitatii, 4-
8.10.2021. La ceremonia de deschidere au
avut interventii : d-na  Victoria Voicu- coordo-
nator de proiectului, d-na Carmen
Andreiana- directorul C.N.”Nicolae Titulescu”
ºi  d-na Mihaela Cristina Diaconescu – asis-

tent de proiect.
A urmat prezentarea ” Profesiilor de ieri

în judetul Dâmboviþa” fãcutã  de cãtre d-na
etnograf Gabriela Þopa.

Tema mobilitãtii din Romania a fost
”Profesii de ieri, de azi ºi de maine” Toate
ºcoliile partenere au avut de realizat  câte
trei  filme care sã prezinte  profesii de ieri, de
azi ºi de maine, din comunitatea lor. În prima
zi au fost prezentate  filmele despre  ” Jobs/
professions of yesterday” din  Lodz, Bari,
Mantresa, Matosinhos, Kocani  ºi  Pucioasa.
În partea a doua a zilei s-a vizitat  colegiul,
relocat  în spaþiul scolii gimnaziale nr. 3. În
grupuri multietnice, elevi ºi profesori au  par-
ticipat  la workshop-ul – ”Profesii de ieri, de
azi ºi de maine ”- realizat de d-na profesor
Florentina Bratu.

Ziua 2 - 05.10.2021. În cadrul activitãþilor
din ziua a doua, conform programului, au fost
vizitate la Bucuresti: Compania 24 Software
ºi Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”.
Participantii au  descoperit singuri meseriile,
profesiile de ieri , de astãzi ºi de  mâine viz-
itând Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie
Gusti”, participând la dezbaterea „Locuri de
muncã / profesii de ieri astãzi ºi mâine” la 24
Software, vizitând centrul vechi al
Bucurestiului.

Ziua 3 - 06.10.2021.
Ziua a treia a fost dedicatã întâlnirii 

cu d-l primar al oraºului Pucioasa, d -l inginer
Constantin Emilan Ana, urmatã de
vizionarea  filmelor ” Jobs/professions of
today” , activitate ce s-a desfãºurat la Central
Cultural European. Dupã-amiaza echipa de

proiect  a mers în excursie la Târgoviste pen-
tru o  vizitã de documentare la Curtea
Domneascã ºi  Mãnãstirea Dealu
descoperind  astfel meserii/ profesii de ieri/
de azi ºi de mâine.

Ziua 4 - 07.10.2021- Excursie culturala la
Sinaia ºi Bran pentru vizitarea Castelului
Peleº- resedinta famileie regale ºi a
Castelului Bran, cea mai reprezentativã
locaþie pentru legenda Dracula. Participantii
au fost solicitati sa identifice profesii de ieri,
de azi si de maine raspunzand la un ches-
tionar.

Ziua a 5- 8.10.2021 a însemnat:
-Descoperirea meseriilor/profesiilor de

ieri, de  azi, de mâine  la Pucioasa, vizitând
Clubul Copiilor ºi Muzeul Etnografic din
oraºul Pucioasa;

-Vizionarea  Filmului „Jobs/professions of
tomorrow”;

-Planificarea activitãþilor viitoare ale
proiectului;

-Evaluarea întâlnirii proiectului;
- Înmânarea certificatelor de participare.
Acest proiect este finanþat cu sprijinul

Comisiei Europene. Aceastã comunicare
reflectã numai punctul de vedere al autorului
ºi Comisia nu este responsabilã pentru even-
tuala utilizare a informaþiilor pe care le
conþine.

Material realizat de: prof. Victoria Voicu –
coordinator  de proiect 

ºi prof. Mihaela Mitroi  - membru în
echipa de diseminare

KA229 - PPARTENERIATE SSTRATEGICE 
PENTRU SSUSÞINEREA SSCHIMBULUI DDE BBUNE

PRACTICI:PROIECTE DDE SSCHIMB IINTERªCOLAR
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Dupã ploile puternice ºi inun-
daþiile din varã, drumul din
cartierul Maluri a necesitat inter-
venþie de urgenþã. S-a procedat la
reabilitarea drumului ºi crearea
condiþiilor necesare pentru ca

locuitorii din Maluri sã se poatã
deplasa din ºi spre oraº. De
asemenea, în curând licitaþie
organizatã de CNI pentru proiec-
tul Stabilizare, consolidare ºi
modernizare DC8 cartier Maluri

din Oraºul Pucioasa” va fi fina-
lizatã ºi vor începe lucrãrile.

Colegiul National Nicolae
Titulescu, a ajuns în etapa fi-
nisajelor!

Aºa aratã etajul 1, fiecare etaj

primind un colorit aparte.
Lucrãrile la pãrculeþul de la

garã ºi cel de pe strada
Stadionului, din cadrul proiectului
”Dezvoltarea infrastructurii turis-
tice în staþiunea balneoclimaticã

Oraºul Pucioasa” sunt finalizate.
De asemenea, în aceastã

perioadã s-a lucrat pe centrul
oraºului. Au fost amenajate spa-
þiile verzi ºi trotuarele.

Lucrãrile dde mmodernizare aa ooraºului ccontinuã!
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Cele mai frumoase târguri de
Crãciun din România sunt aproape
gata ºi aºteaptã oamenii din întrea-
ga þarã.

Bucuria sãrbãtorilor va fi
prezentã anul acesta la cele mai
frumoase târguri de Crãciun.
Oraºele mari s-au pregãtit deja ºi
îmbracã straie de sãrbãtoare. S-a
muncit de zor pentru a le aduce
oamenilor cele mai frumoase
momente.

Târgurile de Crãciun sunt un
prilej deosebit de a petrece timpul
alãturi de cei dragi sau pentru a
cunoaºte oameni noi. În fiecare an
acestea se organizeazã în oraºele
din þarã ºi aduc celor din jur bucu-
ria în suflet. Anul acesta cele mai
multe târguri sunt amenajate puþin
diferit pentru a se putea respecta
regulile de protecþie împotriva
COVID-19.

Totuºi, oamenii sunt aºteptaþi cu
mic, cu mare sã se bucure împre-
unã!

Organizatorii deschid porþile
unei tãrâm de basm.

TTâârrgguull ddee CCrrããcciiuunn
ddiinn BBuuccuurreeººttii

Veºtile bune se rãspândesc
rapid, iar anul acesta cele mai fru-
moase târguri de Crãciun din
România se întorc în cele mai mari
oraºe din þarã.

Anul acesta târgul este  organi-
zat în Piaþa Universitãþii.

Târgul se  desfãºoarã pânã pe
data de 26 decembrie 2021 ºi gãz-
duieste  chiar ºi o insulã cu scena
naºterii lui Iisus Hristos. Pentru cei

interesaþi, trebuie sã ºtiþi cã anul
acesta intrarea se face pe baza
unui bilet care poate fi achiziþionat
în prealabil sau în momentul sosirii.
Târgul este un loc instagramabil pe
care nu trebuie sã-l ratezi anul
acesta.

Preþul unui bilet este cuprins
între cinci lei, dacã este achiziþion-
at online ºi ºapte lei, dacã este luat
direct din Piaþa Universitãþii.
Intrarea se face în baza certificatu-
lui de COVID-19, astfel cã accesul
este permis doar celor care au tre-
cut prin boalã sau care au schema
completã de vaccinare. Copiii sub
12 ani au acces nelimitat, însã tre-
buie sã fie însoþiþi de o persoanã
majorã pentru a putea lua parte la
eveniment.

TTâârrgguull ddee CCrrããcciiuunn
ddiinn SSiibbiiuu

Printre alte târguri superbe de
Crãciun din România se numãrã ºi
cel din Sibiu. În anul 2007, atunci
când Sibiul a fost numit Capitalã
Europeanã, s-a þinut ºi primul Târg
de Crãciun. An de an acesta
reuºeºte sã strângã sute de
oameni la cãsuþele special amena-
jate. Ca în fiecare an, târgul este
organizat în Piaþa Mare.Târgul este
deschis între 26 noiembrie ºi 2 ian-
uarie 2022. Spre deosebire de anii
anteriori, anul acesta sunt mai
puþine cãsuþe. Distanþa dintre ele
este mult mai mare pentru a se
respecta regulile împotriva
rãspândirii virusului de COVID-19.
Târgul poate fi vizitat între orele
11:00 ºi 21:00 iar intrarea este gra-

tuitã. Perimetrul târgului este
închis, astfel încât doar oamenii
care prezintã certificatul verde  pot
intra. Cãsuþa lui Moº Crãciun este
ºi ea pregãtitã , gata sã primeascã
micuþii cu scrisorile lor.
Organizatorii au o surprizã,  roata
panoramicã iar patinoarul este
pregãtit.

TTâârrgguull ddee CCrrããcciiuunn
ddiinn CClluujj

Unul din cele mai aºteptate târ-
guri de Crãciun din România este
cel de la Cluj. Anul acesta Clujul se
îmbracã în straie de sãrbãtoare.
Oraºul este pregãtãtit sã
primeascã oamenii din lumea
întreagã la cãsuþele special ame-
najate. Conform paginii oficiale de
Facebook a târgului, anul acesta
accesul se limiteazã la 2.000 de
persoane vaccinate sau trecute
prin boalã.

La fel ca în Bucureºti sau Sibiu,
copiii sub 12 ani pot participa doar
dacã sunt însoþiþi de o persoanã
majorã care respectã regulile
menþionate anterior ºi prezint certi-
ficatul verde. Numãrul cãsuþelor
este ºi el limitat, însã participanþii
se pot bucura de nenumãrate dis-
tracþii. O roatã panoramicã este
instalatã ºi  pregãtitã pentru vizita-
torii târgului de anul acesta. Ediþia
de anul acesta este organizatã
între 26 noiembrie 2021 ºi 31
decembrie 2021. Ca în fiecare an,
el se þine în Piaþa Unirii. Cãsuþele
cu produse tradiþionale ºi desigur,
cãsuþa lui Moº Crãciun vã aºteaptã
cu mare drag.

TTâârrgguull ddee CCrrããcciiuunn
ddiinn OOrraaddeeaa

Unul din cele mai frumoase târ-
guri de Crãciun din România este
cel organizat la Oradea. An de an
acesta a surprins prin culorile ºi
decoraþiunile superbe. Vestea cã
acesta se va þine în 2021 a umplut
sufletul de bucurie oamenilor din
întreaga þarã.

Târgul de Crãciun din Oradea
se  þine în Piaþa Unirii, acolo unde
este ridicat un brad superb, plin de
decoraþiuni sclipitoare. Anul acesta
perioada de desfãºurare este între
3 decembrie ºi 2 ianuarie 2022.
Intrarea este liberã, dar accesul
este permis doar în baza certificat-
ului verde.

Pe pagina oficialã de Facebook
a târgului, organizatorii au început
deja sã posteze pentru a-i þine la
curent pe cei interesaþi.

TTâârrgguull ddee CCrrããcciiuunn
ddiinn TTiimmiiººooaarraa

Târgul de Crãciun din Timiºoara
se  organizeazã diferit faþã de anii
anteriori. În faþa Operei este ame-
najat un patinoar, iar parcul de dis-
tracþii a fost mutat în parcarea de la
Modex. Cãsuþele sunt ºi ele
pregãtite sã primeascã oamenii din
toatã þara.

În Piaþa Libertãþii este
amplasatã o scenã  unde tinerii
susþin spectacole cu colinde.
Deschiderea târgului a avut loc de
Ziua Naþionalã a României, 1
decembrie. Târgul rãmâne  deschis
pânã pe data de 15 ianuarie 2022.

Intrarea este liberã iar condiþia
de participare este prezintarea cer-
tificatul verde.

Programul târgului  se poate
afla prin intermediul paginii de
Facebook a târgului de Crãciun de
la Timiºoara.

TTâârrgguull ddee CCrrããcciiuunn
ddiinn BBrraaººoovv

Amplasat în centrul oraºului, în
Piaþa Sfatului, foarte aproape de
Biserica Neagrã, târgul oferã o
imagine desprinsã din poveste.
Centrul Braºovului acoperit cu
beculeþe ºi decoraþiuni. Un cadru
perfect la poalele Muntelui Tâmpa
pentru a întâmpina sãrbãtoarea
Crãciunului.

La târgul din Braºov poþi gãsi
produse artizanale, mâncãruri care
te fac sã îþi lase gura apã, dar ºi
bãuturi calde. Bucuria Crãciunului
se vede în ochii trecãtorilor încân-
taþi de sezonul iernatic ºi care sunt
în cãutarea cadoului perfect pentru
cei dragi.

Dupã ce te delectezi cu mân-
carurile ºi bãuturile locale, poþi
profita de pârtiile de schi din
apropierea oraºului: Poiana Braºov,
cea mai mare suprafaþã schiabilã
din România, dar ºi pârtiile de la
Predeal. Atât în oraºul Braºov, cât
ºi în apropierea lui, aventurile de
iarnã sunt la ele acasã, astfel cã îþi
este garantatã o vacanþã de
excepþie.

pprreelluuccrraatt  AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu--
ddiirr  CCNNIIPPTT  PPuucciiooaassaa

SSuurrssaa  iinnffoo::  ccaaTTiinnee  ..rroo

Cele mmai ffrumoase ttârguri
de CCrãciun ddin RRomânia

Activitatea unei biblioteci
este  definitã ca ansamblul de
acþiuni comunicaþionale nece-
sare pentru promovarea insti-
tuþiei. A anima activitatea de bi-
bliotecã, înseamnã ad literam a-
i da viaþã, a o face atrãgãtoare ºi
de folos comunitãþii. Prin
aceastã metodã se face legãtu-
ra între bibliotecã – scriitori,
reprezentanþi ai vieþii culturale,
ºtiinþifice, religioase, persona-
litãþi marcante locale sau
naþionale - utilizatorii bibliotecii.
Serviciile bibliotecii publice tre-
buie sã fie accesibile oricui,
indiferent de sex, vârstã, religie,
naþionalitate sau statut social.
Urmând aceste deziderate bi-
blioteconomia actualã pune un
accent foarte important pe rolul
bibliotecii în formarea unor
cetãþeni responsabili ºi de o
anumitã calitate. De aceea are o
importanþã covârºitoare strate-
gia de atragere a potenþialilor
utilizatori cãtre serviciile bi-
bliotecii publice. Dintre acestea,
cele mai vizibile sunt oportuni-
tatea construirii unei relaþii spe-
ciale de comunicare între
cadrele didactice ºi elevi, impli-
carea comunitãþii locale în viaþa
ºcolii, dezvoltarea de parteneri-

ate, participarea activã a elevu-
lui la propriul traseu de învãþare
ºi dezvoltare, organizarea de
schimburi de experienþã ºi
proiecte, abordãri transdiscipli-
nare, deschiderea învãþãrii spre
viaþã, promovarea egalitãþii
ºanselor tuturor la educaþie.

Promovarea cãrþii ºi a lec-
turii, promovarea informaþiei.
promovarea talentului literar ºi /
sau plastic în rândul tinerilor
sunt activitãþi pe care se axeazã
activitatea bibliotecii de zi cu zi.
Din dorinþa de a descoperi ºi

sprijini preºcolarii/ elevii/ stu-
denþii  talentaþi, cu simþ estetic
deosebit ºi cu înclinaþie certã
spre lectura riguroasã ºi de cali-
tate; Biblioteca „Gh.N.
Costescu” Pucioasa orga-
nizeazã periodic  evenimente
culturale menite sã evidenþieze
ºi sã încurajeze tinerii  în dez-
voltarea acestor  aptitudini va-
loroase de exprimare plasticã,
esteticã ºi mai ales  scrisã.
Astfel, în luna noiembrie s-a
desfãºurat a VIII-a ediþie a
Festivalului Naþional de creaþie

literarã, plasticã ºi artã
fotograficã, „CULORILE PATRA-
NEI”.

Asemeni ediþiilor precedente,
de fiecare datã, ºi aceastã ediþie
a fost un test organizatoric pen-
tru coordonatori. La apel au
rãspuns cu colegialitate ºi profe-
sionalism, cu cãldurã ºi dorinþã
de implicare biblioteci, grãdiniþe,
ºcoli, licee diferite, colaboratori
mai vechi ºi noi, care au trimis
rapid lucrãri. Remarcãm cu
bucurie cã primim mereu feed-
back colegial ºi cã s-a construit
o comunitate. Au trimis creaþii lit-
erare (poezie, prozã),
desene/picturi, fotografii pentru
concurs peste  20 de instituþii de
învãþãmânt din 10 de judeþe
(Timiº, Argeº, Bihor, Constanþa,
Arad, Ilfov, Bucureºti, Neamþ,
Suceava, Dâmboviþa) cãrora le
rãmân recunoscãtoare pentru
dedicaþia ºi devotamentul
dovedite în acest proiect al
Bibliotecii „Gh.N.Costescu”
Pucioasa. O implicare deosebitã
au avut, ca întotdeauna de alt-
fel, cadrele didactice din oraºul
nostru, cãrora aº dori sã le
mulþumesc în mod special pen-
tru colaborarea  de-a lungul
anilor.

Dintre marile evenimente,
dintre numeroasele momente de
rãscruce istoricã pe care le-a
trãit poporul român, nu este zi
mai dragã inimilor noastre decât
acel 1 Decembrie 1918 când
miile de glasuri de la Alba Iulia
au strigat din rãsputeri, cu
hotãrâre ºi bucurie: „Unirea cu
România, Unirea cu Patria-
Mamã!”

Biblioteca a dedicat ºi în
acest an Zilei Naþionale a
României o activitate specialã.
Programul a cuprins o scurtã
vizitã virtualã în casa muzeu a
doamnei Dica Þuþea, din
Pucioasa, prilej cu care domnia
sa ne-a încântat cu mici
recitaluri la diferite instrumente
populare. Elevii ºi preºcolarii
instituþiilor de învãþãmânt din
Pucioasa, au recitat  cu patos
versuri emoþionante, pline de
însemnãtate patrioticã.

Activitãþile organizate de bi-
bliotecã  au menirea sã
trezeascã interesul membrilor
comunitãþii faþã de problemele
de interes comun, sã dezvolte
conºtiinþa de comunitate ºi grija
pentru valorile comune.

LLuummiinniiþþaa  PPîînntteeaa--GGooggiiooiiuu

DIMENSIUNEA EEDUCATIVÃ 
A BBIBLIOTECII  PPUBLICE
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Ultima perioadã a fost plinã
de încercãri pentru noi toþi.
Pandemia a schimbat felul în
care gândim, în care ne com-
portãm, modul în care inter-
acþionãm ºi a adus mai multe
griji, mai mult stres ºi momente
de cumpãnã. Din toate aceste
experienþe am ieºit însã mai put-
ernici ºi cu speranþa cã împre-

unã putem depãºi orice.
Pentru anul ce vine îmi

doresc sã ne putem creºte copi-
ii ºi sã ne îngrijim vârstnicii într-
o lume mai bunã! Vreau sã ne
întâlnim din nou în numãr mare,
sã putem sãrbãtori împreunã
momentele importante ºi sã
marcãm fiecare eveniment într-
un mod special!

Fie ca din aceste clipe grele
trãite în ultimii doi ani sã
învãþãm, sã fim mai buni, sã ne
ajutãm unii pe alþii mai mult, sã
ne înþelegem ºi respectãm.

Sunt bucuros sã vã pot ura sã
aveþi sãrbãtori cu bine, sã petre-
ceþi frumos alãturi de cei dragi ºi
sã fiþi sãnãtoºi!

Noul an sã ne aducã pacea

de care avem nevoie, sã ne
putem bucura de tot ce ne
înconjoarã, sã trãim cu adevãrat
ºi sã zâmbim din suflet!

Crãciun Fericit ºi La Mulþi Ani,
dragii mei!

CCuu  rreessppeecctt,,  
CCoonnssttaannttiinn  AAnnaa,,  

PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

Mare bucurie pentru toþi cei din Pucioasa
ºi nu numai! Cu mic, cu mare, cu toþii 
aºteptam întoarcerea patinoarului ºi iatã cã
anul acesta ne putem bucura de el.

Ziua deschiderii a fost una specialã, cu
invitaþi de onoare. Raisa Rjenovschi a fãcut o
demonstraþie de patinaj artistic în aplauzele
tuturor, iar Aiurel a întreþinut atmosfera.

Pentru accesul pe patinoar tarifele sunt:
acces pe patinoar – 10 lei/ora-copii, 15
lei/ora-adulþi, închiriere patine – 10 lei/ora,
închiriere pinguin – 20 lei/ora.

Programul: Luni, Marþi, Miercuri, Joi,
Duminicã – 12.00-20.00, Vineri, Sâmbãtã –
12.00-22.00.

Pucioasa –– îîn sstraie dde ssãrbãtoare!

Redactor: AAlexandra RRizea

SSããrrbbããttoorrii FFeerriicciittee!! LLaa mmuullþþii aannii!!

Avem ddin nnou ppatinoar!


