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RReeuuººiittãã ppeennttrruu
CClluubbuull CCooppiiiilloorr

PPuucciiooaassaa!!

CCeennttrruull CCuullttuurraall 
aa ffoosstt ggaazzddaa 
pprrooggrraammuulluuii

””TTooaammnnaa
CCuullttuurraallãã””

CCoonnttiinnuuãã
lluuccrrããrriillee 

ddee mmooddeerrnniizzaarree
aa oorraaººuulluuii
PPuucciiooaassaa!!

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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Amenajare zonã
de agrement ºi
petrecere a timpu-
lui liber prin recon-
versia ºi refuncþio-
nalizarea terenului
din Lunca Râului
Ialomiþa, Oraºul
Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa

Unul dintre
proiectele ce se
adreseazã în
primul rând tinerilor
din oraº, dar  ºi
turiºtilor. Prin aces-
ta se va realiza o
zonã de agrement
ºi petrecere a tim-
pului liber, prin
reconversia ºi

refuncþionalizarea
terenului degradat
în suprafaþã de 20
250 mp, situat în
zona Luncii
Ialomiþei a Oraºului
Pucioasa. Pe cele
peste 2 ha se vor
amenaja o zonã de
agrement ºi petre-
cere a timpului liber
cu dotãri sportive
(pistã de biciclete,
skateparc, terenuri
de tenis, minifotbal,
badminton, ves-
tiare), piscinã, o
zonã de picnic cu
foiºoare, un loc de
fitness ºi un loc de
joacã pentru copii.

De asemenea,
se vor amenaja
parcãri pentru în-
treaga zonã de
agrement ºi se va
moderniza drumul
de acces de 500 m
lungime, inclusiv
reþelele de utilitãþi.
În perioada rece
aici va funcþiona un
superb patinoar.

”Avem speranþa
cã în vara anului
2022 acest proiect
se va finaliza ºi ne
vom putea bucura
cu toþii de facilitãþile
oferite. Astazi,
21.10.2021, con-
structorul ne-a

aratat primele
fotografii ale tobo-
ganelor contrac-
tate. Mie mi se pare
ca arata foarte
bine! Încet, încet
(ca sã nu spun pas
cu pas, cãci nu mai
sunã deloc bine)
construim motive
pentru ca cetãþenii
noºtri sã ramânã în
oraº, iar pentru cei
din afara oraºului
construim motive
sã ne viziteze!”, pri-
marul Oraºului
Pucioasa, ing.
Constantin Ana.

Împreunã cconstruim
motive dde mmândrie 
pentru PPucioasa!

CCoommiitteettuull NNaaþþiioonnaall
ppeennttrruu SSiittuuaaþþiiii 

ddee UUrrggeennþþãã ((CCNNSSUU)) 
aa aapprroobbaatt nnooiillee

mmããssuurrii ccaarree vvoorr ffii
lluuaattee îînn ccoonntteexxttuull

ppaannddeemmiieeii 
ddee CCOOVVIIDD-1199

Comitetul Naþional pentru
Situaþii de Urgenþã a aprobat
Hotãrârea numãrul 91 privind sta-
bilirea unor mãsuri suplimentare
în scopul gestionãrii riscului de
sãnãtatea publicã cauzat de
numãrul mare de infectãri cu
virusul SARS-CoV-2, prin care se
propune:

- interzicerea, pentru o
perioadã de 30 zile, circulaþiei per-
soanelor în afara locuinþei/
gospodãriei în intervalul orar
22,00-05,00, cu anumite excepþii;

- interzicerea, pentru o
perioadã de 30 zile, desfãºurãrii
activitãþii operatorilor economici
care activeazã în domeniul com-
erþului/prestãrilor de servicii în
spaþii închise ºi/sau deschise, în
intervalul orar 21,00-05,00;

- activitatea restaurantelor,
cafenelelor etc. în interiorul
clãdirilor ºi la terase sã fie per-
misã pânã la 50% din capacitatea
maximã a spaþiului, în intervalul
orar 05,00-21,00;

- interzicerea activitãþii în
baruri, cluburi ºi discoteci pentru o
perioadã de 30 zile, precum ºi
organizarea ºi desfãºurarea
evenimentelor private (nunþi,
botezuri, mese festive etc.), a con-
certelor ºi spectacolelor;

- interzicerea participãrii spec-
tatorilor la competiþiile sportive;

- accesul la toate activitãþile ºi
evenimentele organizate în
perioada de 30 de zile conform
prezentei hotãrâri, sã fie permis
doar persoanelor vaccinate sau
trecute prin boalã;

- organizarea programului de
lucru în regim de telemuncã sau
muncã la domiciliu pentru cel puþin
50% din angajaþi;

- accesul vizitatorilor în toate
instituþiile publice centrale ºi
locale, operatorilor economici,
care funcþioneazã în clãdiri de
birouri private, sã fie permis doar
persoanelor care fac dovada vac-
cinãrii, trecerii prin boalã în
ultimele 180 de zile sau testãrii;

- abilitarea Ministerul Educaþiei
în vederea emiterii ordinului de
ministru privind modificarea struc-
turii anului ºcolar 2021-2022;

- instituirea obligativitãþii
purtãrii mãºtii de protecþie, în
toate spaþiile publice închise ºi
deschise, precum ºi la locul de
muncã ºi în mijloacele de tran-
sport în comun.
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ªedinþã oordinarã
din 223.09.2021  ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: alegerea preºedintelui

de ºedinþã pe luna septembrie
2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea cheltuielilor

aferente navetei cadrelor didactice
ºi personalului didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea listei cu

ordinea de prioritate a cererilor
pentru locuinþele realizate în cadrul
programului de construcþii de
locuinþe pentru tineri (ANL), desti-
nate închirierii.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: desemnarea reprezen-

tanþilor Consiliului Local Pucioasa
în Consiliile de Administraþie ale
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar de stat din Oraºul Pucioasa,
pentru anul ºcolar 2021-2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: desemnarea reprezen-

tanþilor Consiliului Local al Oraºului

Pucioasa în Comisiile de Evaluare
ºi Asigurare a Calitãþii (CEAC) din
unitãþile de învãþãmânt preuniversi-
tar de pe raza U. A. T. Oraºul
Pucioasa, pentru anul ºcolar 2021-
2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea modificãrii

Anexei nr. 1 la HCL nr.
54/20.04.2021, modificatã prin
HCL nr. 102 /24.06.2021 ºi HCL nr.
119/29.07.2021 privind aprobarea
creditelor de angajament ale buge-
tului de venituri ºi cheltuieli pentru
acþiuni multianuale 2021-2023,
potrivit Anexei 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea modificãrii

Anexei nr. 1 la HCL nr.
54/20.04.2021, modificatã prin
HCL nr. 102 /24.06.2021 ºi HCL nr.
119/29.07.2021 privind aprobarea
creditelor de angajament ale buge-
tului de venituri ºi cheltuieli pentru
acþiuni multianuale 2021-2023,
potrivit Anexei 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea rectificãrii

bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2021 al S. C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITÃ?I
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R.
L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea ºi com-

pletarea art. 3 din HCL
nr.137/26.08.2021 privind
scoaterea la licitaþie în vederea
închirierii ,, Sãlii de proiecþie a
Cinematografului, în suprafaþã utilã
de 727 mp, situatã în Oraºul
Pucioasa, str. Republicii nr. 61, în
vederea desfãºurãrii unor activitãþi
culturale privind producþia de spec-
tacole de teatru, servicii de
sonorizare, lumini, logisticã, scenã
pentru evenimente publice sau pri-
vate, precum ºi cursuri de teatru
pentru copii.
HOTÃRÂRE

Privind: revocarea dreptului de
administrare al Liceului Tehnologic
Pucioasa asupra imobilului
Grãdiniþa nr.7 situat în Oraºul
Pucioasa cart. Diaconeºti, precum

ºi asupra imobilului denumit
Grãdiniþa nr. 4  Elena Mills
Constantinescu, situat în oraºul
Pucioasa, atribuit conform HCL nr.
260/29.11.2017.

ªedinþã oordinarã 
din 228.09.2021  –

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: alegerea preºedintelui

de ºedinþã pentru 28 septembrie
2021 ºi pentru luna octombrie
2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: rectificarea bugetului

local pe anul 2021.
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: privind  aprobarea mod-

ificãrii Anexei nr. 1 la HCL nr.
54/20.04.2021, modificatã prin
HCL nr. 102/24.06.2021, HCL nr.
119/29.07.2021 ºi HCL nr.
143/23.09.2021 privind aprobarea
creditelor de angajament ale buge-
tului de venituri ºi cheltuieli pentru
acþiuni multianuale 2021 - 2023,
conform Anexei nr. 1

Articolul 70 din HG 295/10.03.2021
(1) În situaþia prevãzutã la art. 20 alin. (1) lit.

a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
97/2005, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, cartea de identitate provi-
zorie se elibereazã atunci când solicitantul nu
poate prezenta unul sau mai multe dintre urmã-
toarele documente:

a)certificatul de naºtere;
b)certificatul de cãsãtorie;
c)certificatul/hotãrârea de divorþ;
d)dovada adresei de domiciliu.
(2) Pentru obþinerea unei cãrþi de identitate

provizorii în una dintre situaþiile prevãzute la art.
20 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2005, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, solicitantul tre-
buie sã prezinte documentele pe care le deþine
din categoria celor cu care poate face dovada
numelui, statutului civil, cetãþeniei române, a
adresei de domiciliu, precum ºi cel privind
achitarea contravalorii cãrþii de identitate provi-
zorii.

(3) În situaþia persoanelor care locuiesc într-
un imobil cu destinaþie de locuinþã ºi nu pot
prezenta documentul cu care sã facã dovada
adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din

cartea de identitate provizorie se înscrie adresa
ultimului domiciliu cu care solicitantul figureazã
înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii,
dacã în urma verificãrilor efectuate în teren de
cãtre lucrãtorii poliþiei se constatã cã locuiesc
efectiv la adresã.

(4) Pentru persoanele din categoria celor lip-
site de adãpost sau pentru cele al cãror act de
identitate a fost anulat, conform dispoziþiilor art.
62 alin. (5), ori pentru cele menþionate la alin. (3)
care nu locuiesc la adresa declaratã, precum ºi
cele care nu pot declara domiciliul la adresa
unui imobil cu destinaþie de locuinþã, în rubrica
„domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se
înscrie localitatea sau, dupã caz, sectorul
municipiului Bucureºti unde a fost identificatã
persoana, la data eliberãrii actului de identitate.

(5) În situaþia prevãzutã la alin. (4), actul de
identitate se elibereazã numai dupã ce se atestã
de cãtre structura teritorialã a Poliþiei Române
cã solicitantul a fost identificat pe raza de com-
petenþã.

SSPPCCLLEEPP  PPUUCCIIOOAASSAA
AAgg  ªªeeff  pprr  ddee  ppoolliiþþiiee  TTOOHHÃÃNNEEAANNUU

EEMMAANNUUEELL
IInnssppeeccttoorr  IIOORRDDAACCHHEE  OOAANNAA--MMIIHHAAEELLAA

ªTIAÞI CÃ?

Aflã mai multe curiozitãþi despre ingrediente ºi preparate savuroase, speci-
fice þãrilor mediteraneene!

Grecia
Tzatziki este o pastã din iaurt, castravete ºi usturoi, servitã ca aperitiv, o

încântare pentru pita sau lipia greceascã proaspatã, sau ca sos pentru gyros,
carne, legume ºi alte mâncãruri greceºti. Se consumã rece, imediat ce a fost
scos din frigider. Secretul pentru o obþine un sos Tzatziki foarte cremos constã
în utilizarea unui iaurt gras de foarte bunã calitate. Originea sosului Tzatziki este
disputatã de þãrile balcanice ºi oriental-mediteraneene, devenind o reþetã zonalã.
Termenul grecesc ,,tzatziki” provine de la cuvântul ,,cacik” în limba turcã, ce
înseamnã sosuri ,,chatni”, sosuri orientale atât dulci cât ºi acre care conþin
condimente ºi legume proaspete tãiate mãrunt.

Italia
Pastele proaspete au fost folosite ºi apreciate în Italia din vremea etruscilor

ºi a romanilor. Pe mãsura trecerii timpului, pastele au continuat sã aparã pe
mesele italienilor, cu nume diferite: “fideli” în Liguria, “maccarune” în Napoli, “ver-
micelli” în Roma. La începutul secolului al XIX-lea, cel mai rafinat preparat culi-
nar care se afla pe mesele nobililor era preparat din paste, însã în scurt timp, au
devenit un obicei gastronomic rãspândit în rândul întregii societãþi italiene. Iniþial,
pastele au fost asezonate cu sos de rosii ºi ulei, ca mai apoi bucãtarii sã-ºi
aducã propriile idei creative, cum ar fi adãugarea de mozzarella, parmezan, alte
soiuri de brânzeturi, ºuncã, carne ºi mezeluri din carne ºi peºte. Pastele au
devenit astfel principalul ingredient din bucãtãriile italiene.

Franþa
Confierea cãrnii presupune gãtirea mâncãrii încet ºi scufundarea ei în pro-

pria grãsime. Apoi, carnea este rãcitã astfel încât grãsimea sã se transforme într-
un strat solid care o protejeazã. Astfel conservate ºi depozitate la rece, confit-
urile pot rezista câteva luni. Aceastã metodã se foloseºte de mai multe sute de
ani ºi este originarã din sud-vestul Franþei. Termenul „confit” se referã în general
la alimentele conservate prin imersarea într-o anumitã substanþã (zahãrul pen-
tru fructe, grãsimea pentru cãrnuri). Termenul „confit” provine din limba francezã,
de la verbul „confire”, care se trage la rândul lui din latinescul „conficere”.
Termenul a fost aplicat prima data în Evul Mediu, fructelor gãtite ºi conservate în
sirop gros de zahãr.

Spania
În Spania boiaua este numitã pimentón ºi are un gust destul de diferit, cu o

aromã afumatã. Gustul sãu variazã de la dulceag la dulce-acriºor ºi foarte iute.
Este obþinutã prin afumarea ardeilor folosind lemn de stejar. Pimentón este un
ingredient cheie în prepararea multor varietãþi de cârnaþi, cum sunt chorizo sau
sobrasada. În afara Spaniei pimentón este numit „boia (sau paprika) afumatã”.
Boiaua se obþine cel mai adesea din fructele uscate ale speciei capsicum
anuum, originar din America de Sud ºi adus în Europa în secolul al XVI-lea,
dupã descoperirea Lumii Noi de cãtre Cristofor Columb.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 

Eliberarea ccãrþii 
de iidentitate pprovizorii
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Se apropie sezonul rece, iar sta-
tistica aratã cã în aceastã perioadã
majoritatea incendiilor care s-au
manifestat la gospodãriile popu-
laþiei au fost cauzate de sistemele
de încãlzire exploatate fãrã
respectarea normelor de prevenire
a incendiilor. Pentru a preîntâmpina
producerea unor astfel de eveni-
mente, care se pot sfârºi tragic, cu
pierderi de vieþi omeneºti ºi pagube
materiale importante, vã reamintim
câteva mãsuri ce trebuie respectate
pentru siguranþa dumneavoastrã:

-sobele vor fi obligatoriu verifi-
cate, curãþate ºi reparate de per-
soane specializate ºi autorizate;

-în faþa uºilor sobelor, par-
doseala combustibilã va fi protejatã
cu o tablã cu dimensiunile de 50x70
cm, astfel se asigurã protecþia faþã
de cãderea accidentalã direct pe
podea a jarului sau a lemnelor
aprinse;

-focul în sobe va fi supravegheat
în permanenþã;

-supravegheaþi permanent jocul
copiilor;

-noaptea nu se va încãrca soba
cu lemne, iar la sobele cu gaze nat-
urale nu se va lãsa arzãtorul aprins;

-coºurile, burlanele ºi canalele

de fum vor fi obligatoriu verificate,
curãþate ºi reparate cel puþin o datã
pe an;

-coºurile, burlanele ºi canalele
de fum vor fi izolate faþã de ele-
mentele combustibile ale pereþilor,
planºeelor ºi acoperiºurilor;

-în podul casei, coºul de fum va
fi  obligatoriu tencuit, pentru a nu
prezenta fisuri prin care ar putea
pãtrunde scântei ce pot fi surse de
aprindere;

-se vor utiliza întrerupãtoare,

prize sau cabluri electrice fãrã
defecþiuni sau improvizaþii;

-se vor utiliza numai siguranþe
omologate în tablourile electrice;

-evitaþi suprasolicitarea instalaþi-
ilor electrice;

-aprinderea focului la aragaz sau
în sobele alimentate cu gaze natu-
rale se va face dupã principiul ”gaz
pe flacãrã”;

-cenuºa ºi jarul provenite de la
sobe vor fi depozitate într-un loc
special amenajat ºi se va stinge cu

apã;
-verificarea etanºeitãþii buteliei

de aragaz ºi a instalaþiei de ali-
mentare cu gaze se va face cu apã
ºi sãpun;

-se vor utiliza pentru încãlzirea
camerelor de locuit numai aparate
electrice omologate.

CCaaddrruu  tteehhnniicc  PP..SS..II..
NNããssttaassee  CCoorrnneell

NAªTERI
REINERT DANIEL -ªTEFAN -

12.01.2011 (ACT TRANSCRIS),
NUÞÃ EDWARD-GABRIEL -
30.04.2021 ( ACT TRANSCRIS),
NUÞÃ MATIAS-ªTEFAN -5.02.2020
(ACT TRANSCRIS), SCUTELNICU
KEVIN-SEBASTIAN -3.02.2019
(ACT TRANSCRIS), DAN SARA-
IOANA - 14.09.2021, VOICU EVA-
MARIA - 25.10.2018 (ACT TRAN-
SCRIS), NEGOESCU  BIANCA-
IOANA -20.09.2021, GARRIDO VIL-
LACIEROS GEORGE - 28.04.2019
(ACT TRANSCRIS), GARRIDO-VIL-
LACIEROS ANA-MARIA -
8.09.2021 (ACT  TRANSCRIS).

CÃSÃTORII
DOVLEAC CRISTIAN-SANDU ªI

BADEA GEORGIANA  -
10.09.2021, NEGOESCU IONICÃ
ªI DRÃGAN ELENA-PETRUÞA -

11.09.2021, ARJAN NICOLAE ªI
GRÃDINARU SUZANA -
18.09.2021.

LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE
BASANGEAC VASILE - 65 ANI,

DEFTU ILEANA- 78 ANI,
NEGOÞEI ECATERINA -101 ANI,
ONCIOIU CORNEL - 66 ANI,
ROPOTAN ION - 92 ANI, MACO-
VEI LEONARD - 62
ANI,RÃDULESCU ELENA- 89 ANI,
DAN MARIN - 87 ANI,
VÃRÃªTEANU TOMA-ROMEL -
58 ANI, POPA IOSIF - 55 ANI,
DIACONESU DRAGOMIR -
CEZAR-ION - 83 ANI, NAE ECA-
TERINA- 81 ANI, RADU MARIA -
76 ANI.

DDUUMMNNEEZZEEUU  SSAA--II
OODDIIHHNNEEAASSCCÃÃ!!

ADEVERINÞA
DE SSTARE

CIVILÃ
(Anexa 9 din Metodologia 

cu privire la aplicarea unitarã a
dispoziþiilor în materie de stare
civilã, aprobatã prin H.G. nr.
64/2011)

Cetãþenii români a cãror naºtere
s-a înregistrat la Primãria Pucioasa,
care doresc sã încheie cãsãtorii în
strãinãtate ºi cãrora li se solicitã
prezentarea unui document, eliberat
de oficiile de stare civilã, care sa
ateste faptul ca nu sunt cãsãtoriþi, se
pot adresa Primãriei Pucioasa –
biroul de stare civilã.

Acte nnecesare:
cerere tip de la biroul de stare

civilã,
actul de identitate in original si

fotocopie,
certificatul de naºtere – fotocopie.
Cererea pentru obþinerea adeve-

rinþei de stare civilã se poate depune
personal de cãtre persoana în
cauzã, sau de cãtre o altã persoanã
care are procura specialã in acest
sens. Din procura specialã trebuie
sã rezulte cã solicitantul este împut-
ernicit de persoana îndreptãþitã, sã-l
reprezinte la Primãria Pucioasa pen-
tru obþinerea adeverinþei de stare
civilã.

Procura specialã poate fi auten-
tificatã de oricare dintre urmãtoarele
autoritãþi:

Notar public din România,
Misiunile diplomatice ale

României din strãinãtate,
Notar public strãin, procura

urmând a fi apostilatã sau suprale-
galizatã, dupã caz.

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr    ssttaarree  cciivviillãã,,
JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

ÞI-AAI PPREGÃTIT
LOCUINÞA/

GOSPODÃRIA 
PENTRU

SEZONUL RRECE?

BBIIRROOUU SSTTAARREE CCIIVVIILLÃÃ SSEEPPTTEEMMBBRRIIEE 22002211
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În data de 18.09.2021, la Braºov a
avut loc Campionatul Naþional de
Aeromodele machete radiocomandate
(Aerodrom Sânpetru).

De la Clubul Copiilor Pucioasa au

participat fraþii Sandu ºi Nicolae
Diaconescu, profesori la club.

Au concurat: Sportul Studenþesc
Bucureºti, Aeropower Bucureºti,
Palatul Copiilor Braºov, Clubul Copiilor

Pucioasa, Asociaþia Club Timiºoara.
Profesorul Sandu Diaconescu a

ocupat locul 4, dupã o absenþã de 10
ani la acest sport (aeromodele radio-
comandate machete F4H), iar

Profesorul Diaconescu Nicolae a fost
Team Manager ºi mecanic.

Avionul cu care a participat domnul
Sandu Diaconescu este o copie fidelã
a avionului real PZL 104 WILGA.

În data de 5 Octombrie serbãm ziua
mondiala a educaþiei!

În mod normal gândurile ºi urãrile noas-
tre ar trebui sã se îndrepte doar cãtre
cadrele didactice ºi copii.

Realitãþile de astãzi ne aratã mai mult ca
oricând faptul cã educaþia începe în familie,
prin efortul mai mare sau mai mic al
pãrinþilor, cei “7 ani de acasã” fiind de fapt
temelia educaþiei ce urmeazã sã fie primitã!

Aºa cã gândurile noastre de bine se
îndreaptã spre toþi aceia care pun umãrul la
adevarata educaþie a copiilor noºtri!

Le urez tuturor succes, pentru cã succe-
sul comunitãþii noastre depinde ºi de
pregãtirea, de succesul lor!

Primãria Pucioasa este un partener
serios al tuturor celor ce doresc sã înveþe

carte, sã facã performanþã!
Astãzi gãsiþi în noi acel aliat care simt cã

a lipsit multã vreme în comunitate, care face
totul pentru a crea premisele apariþiei perfor-
manþelor ºcolare!

Facem toate eforturile pentru cã ne
dorim ca la finalul anilor de ºcoalã, eventual
dupã ce urmeazã ºi cursurile facultãþii, copi-
ii noºtri sã îºi gãseascã mai uºor locul în
societate, însã pentru asta trebuie sã facem
ºi alþi paºi, împreunã!

Cu prietenie ºi cu respectul cuvenit vã
urãm tuturor celor care ne educaþi, ne
cãlãuziþi copiii LA MULÞI ANI! ºi MULT SUC-
CES!

PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa,,  
IInngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann

Reuºitã ppentru CClubul CCopiilor PPucioasa!

Ziua MMondialã
a EEducaþiei!

La mmulþi aani,
dragii nnoºtri!

La fel ca în fiecare an, pe 1 Octombrie ne
sãrbãtorim seniorii, cu ocazia Zilei inter-
naþionale a persoanelor vârstnice!

Din punctul meu de vedere ar trebui sã o
facem în fiecare zi, pentru cã lor le datorãm
totul!

Vremurile sunt aºa cum le ºtim, iar în
perioada aceasta bunicii ºi pãrinii noºtrii
sunt cei mai vulnerabili ºi au nevoie de noi
mai mult ca oricând!

Aºa cã îmi permit sã vã dau ºi eu câteva
sfaturi, pe care aº fi vrut sã le primesc ºi eu

la momentul potrivit:
Preþuiþi fiecare secundã petrecutã alãturi

de ei! Apreciaþi fiecare amintire pe care o
construiþi împreunã! 

A venit rândul nostru sã le returnãm toatã
afecþiunea primitã!

La mulþi ani, dragilor! Sã fiþi sãnãtoºi, sã
aveþi parte de liniºte, de bucurie ºi de multã
dragoste!

PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa,,
IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann  AAnnaa
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Consumatorii vulnerabili de
energie beneficiazã pe perioada
sezonului rece (1 noiembrie – 31
martie) de ajutoare pentru
încãlzire (gaze naturale/energie
electricã/combustibili solizi sau
petrolieri) ºi de suplimentul pen-
tru energie, pentru acoperirea
integralã sau, dupã caz, a unei
pãrþi din cheltuielile cu încãlzirea
locuinþei.

Ajutorul se acordã în funcþie
de venitul mediu net lunar pe
membru de familie sau al per-
soanei singure, dupã caz, iar
suma aferentã pentru compen-
sarea procentualã se suportã
din bugetul de stat, dupã cum
urmeazã :

a) în proporþie de 100% din
valoarea de referinþã, dar nu mai
mult decât consumul facturat, în
situaþia în care venitul mediu net
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este de
pânã la 200 lei;

b) în proporþie de 90%, în
situaþia în care venitul mediu net
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 200,1 lei ºi 320 lei;

c) în proporþie de 80%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 320,1 lei ºi 440 lei;

d) în proporþie de 70%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 440,1 lei ºi 560 lei;

e) în proporþie de 60%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 560,1 lei ºi 680 lei;

f) în proporþie de 50%, în

situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 680,1 lei ºi 920 lei;

g) în proporþie de 40%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 920,1 lei ºi 1.040
lei;

h) în proporþie de 30%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 1.040,1 lei ºi 1.160
lei;

i) în proporþie de 20%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau
al persoanei singure este
cuprins între 1.160,1 lei ºi 1.280
lei;

j) în proporþie de 10%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie este
cuprins între 1.280,1 lei ºi 1.386
lei;

k) în proporþie de 10%, în
situaþia în care venitul net mediu
lunar al persoanei singure este
cuprins între 1.280,1 lei ºi 2.053
lei.

Venitul mediu net lunar
pânã la care se acordã ajutorul
pentru încãlzire este de 1.386
lei/persoanã, în cazul familiei, ºi
de 2.053 lei, în cazul persoanei
singure.

Valoarea de referinþã, în
funcþie de sistemul de încãlzire
utilizat, se actualizeazã prin
hotãrâre a Guvernului ºi nu
poate fi mai micã de:

a) 250 lei/lunã, pentru gaze
naturale;

b) 500 lei/lunã, pentru
energie electricã;

c) 320 lei/lunã, pentru com-
bustibili solizi ºi/sau petrolieri.

Pentru acordarea ajutoarelor
pentru încãlzire ºi a suplimentu-
lui pentru energie, consumatorii
vulnerabili de energie depun
cererile ºi declaraþiile pe propria
rãspundere, la primãria în a
cãrei razã teritorialã se aflã
locuinþa de domiciliu sau de
reºedinþã. În cerere solicitantul
ajutorului pentru încãlzire ºi al
suplimentului pentru energie are
obligaþia de a menþiona compo-
nenþa familiei, veniturile rea-
lizate în luna anterioarã cererii,
elementele de identificare a
furnizorului, codul de client ºi
locul de consum, bunurile aflate
în proprietate, închiriere, conce-
siune, comodat sau altã formã
de deþinere, cuprinse în lista
bunurilor ce conduc la exclu-
derea acordãrii ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei. Titularul aju-
torului poate fi : proprietarul
locuinþei, succesorul de drept al
acestuia, persoana care a
înstrãinat locuinþa în baza unui
contract cu clauzã de întreþinere
sau cu rezerva dreptului de
abitaþie/uzufruct, titularul con-
tractului de închiriere, comodat,
concesiune al acesteia ori alt
membru de familie major ºi
împuternicit de proprietarul
locuinþei sau de titularul contrac-
tului de închiriere ori, dupã caz,
reprezentantul legal al per-
soanei singure care nu a împlinit
vârsta de 16 ani sau al per-
soanelor prevãzute la art. 43
alin. (1) lit. b) ºi art. 178 lit. a) ºi
b) din Legea nr. 287/2009,
republicatã, cu modificãrile ulte-
rioare.

LISTA BBUNURILOR 
ce cconduc lla 
excluderea

acordãrii aajutorului
social/

ajutorului ppentru
încãlzirea llocuintei

BBuunnuurrii  iimmoobbiillee  

1 Clãdiri sau alte spaþii loca-
tive în afara locuinþei de domici-
liu ºi a anexelor gospodãreºti 

2 Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã ºi
alte terenuri intravilane care
depãºesc 1.000 mp în zona
urbanã ºi 2.000 mp în ruralã.
Fac excepþie terenurile din
zonele colinare sau de munte
care nu au potenþial de valorifi-
care prin vânzare/ construcþie/
producþie agricolã

BBuunnuurrii  mmoobbiillee**))  
1 Autoturism/autoturisme

ºi/sau motocicletã/motociclete
cu o vechime mai micã de 10 ani
cu excepþia celor adaptate pen-
tru persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente,
precum ºi pentru uzul per-
soanelor aflate în zone greu
accesibile

2 Mai mult de un autotur-
ism/motocicletã cu o vechime
mai mare de 10 ani

3 Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu
sau fãrã remorci, rulote, auto-
buze, microbuze 

4 ªalupe, bãrci cu motor,
scutere de apã, iahturi, cu
excepþia bãrcilor necesare pen-
tru uzul persoanelor care locu-
iesc în Rezervaþia Biosferei
“Delta Dunãrii”

5 Utilaje agricole: tractor,
combinã autopropulsatã 

6 Utilaje de prelucrare agri-
colã: presã de ulei, moarã de
cereale 

7 Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelu-
crat lemnul 

acþionate hidraulic, mecanic
sau electric 

*) Aflate în stare de
funcþionare.

DDeeppoozziittee  bbaannccaarree  
1 Depozite bancare cu va-

loare de peste 3.000 lei, cu
excepþia dobânzii 

TTeerreennuurrii  //  aanniimmaallee  ººii  //  ssaauu
ppããssããrrii  

1 Suprafeþe de teren, ani-
male ºi pãsãri a cãror valoare
netã de producþie 

anualã depãºeºte suma de
1.000 euro pentru persoana sin-

gurã, respectiv 
suma de 2.500 euro pentru

familie 

Deþinerea unuia dintre
bunurile menþionate conduce la
excluderea acordãrii ajutorului
social/ajutorului pentru
încãlzirea locuintei.

Depunerea solicitãrilor
de acordare a ajutorului pentru
încãlzire se face de regulã, pânã
la data de 15 octombrie a
fiecãrui an. Solicitãrile se pot
depune ºi ulterior, pe parcursul
sezonului rece, respectiv dacã
sunt depuse pânã la data de 20
ale lunii, dreptul se acordã
începând cu luna respectivã, iar
dacã se depãºeºte aceastã
datã, dreptul se acordã
începând cu luna urmãtoare.

Familiile ºi persoanele
singure ale cãror venituri sunt
de pânã la valoarea de 1386
lei/persoanã în cazul familiei ºi
2053 lei în cazul persoanei sin-
gure beneficiazã lunar, inclusiv
în perioada sezonului rece, de
un supliment pentru energie în
sumã fixã, acordat în funcþie de
sursele de furnizare a energiei
utilizate, în cuantum de :

a) 30 lei/lunã pentru con-
sumul de energie electricã;

b) 10 lei/lunã pentru con-
sumul de gaze naturale;

c) 10 lei/lunã pentru con-
sumul de energie termicã;

20 lei/lunã pentru consumul
de combustibili solizi ºi/sau
petrolieri.

În situaþia în care singura
sursã de energie utilizatã este
energia electricã, cuantumul
suplimentului este de 70
lei/lunã.

Condiþiile de acordare a
suplimentului sunt aceleaºi cu
cele de acordare a ajutorului
pentru încãlzire. Suplimentul
pentru energie poate fi solicitat
împreunã cu ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei sau separat.
Suplimentul pentru energie se
acordã cumulat în funcþie de
sursele de furnizare a energiei
utilizate.

Formularul de cerere si
declaratie pe propria rãspun-
dere este pus la dispoziþia soli-
citantului de cãtre primãrie
(Direcþia de asistenþã socialã) ºi
este publicat ºi pe site
www.primpuc.ro.

Pentru informaþii supli-
mentare vã puteþi adresa
Direcþiei de asistenþã socialã din
cadrul Primãriei Pucioasa.

DDIIRREECCÞÞIIAA  DDEE  AASSIISSTTEENNÞÞÃÃ
SSOOCCIIAALLÃÃ

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree
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AJUTORUL PPENTRU
ÎNCÃLZIREA LLOCUINÞEI
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Diaconescu Dra-
gomir Cezar Ion, dom-
nul Miru, aºa cum îl
ºtiam cu toþii, a fost un
Om minunat, cu
dãruire, cu viziune,
Om cu pasiune pentru
profesie ºi cu dragoste
ºi înþelegere pentru toþi
cei din jur.

Domnul Miru a jucat
un rol important pentru
comunitatea noastrã,
fiind activ în multe
aspecte ale vieþii
oraºului Pucioasa ºi 
s-a implicat trup ºi
suflet în fiecare proiect
din care a fãcut parte.

A avut 3 mandate
de consilier local (1992
- 1996, 1996- 2000,
2004- 2008), perioade
în care ºi-a adus în
slujba cetãþenilor
cunoºtinþele acumu-
late ºi a pus umãrul la
dezvoltarea oraºului
nostru.

Totodatã, ca ºi

preºedinte al CAR a
condus o campanie
puternicã de expan-
siune a unitãþii, tot mai
mulþi oameni din
Pucioasa ºi împrejuri-
mi beneficiind de faci-
litãþile CAR Pucioasa.

Deºi moartea este
evenimentul sigur din
vieþile noastre, vestea
trecerii în nefiinþã a
cãzut ca un fulger,
aducând durere ºi
lacrimi.

În urma sa vor
rãmâne însã cu sigu-
ranþã câteva valori fun-
damentale: cinstea,
corectitudinea, respec-
tul, pe care le-a afiºat
în fiecare clipã a vieþii.

Cei care l-am
cunoscut îl vom pãstra
în amintire!

Sincere condole-
anþe familiei! Sã ne
rugãm lui Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace!

IN
MEMORIAM
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Pandemia este un real
test pentru biblioteci
relevând modul în care
acestea pot rãspunde unei
situaþii de crizã de naturã
sanitarã. Starea de pan-
demie s-a instaurat destul
de repede la nivel global ºi a
obligat bibliotecile sã
reacþioneze repede la situ-
aþia creatã. Biblioteca
„Gh.N.Costescu” s-a adap-
tat din mers la situaþia cre-
atã ºi a încercat sã
rãspundã cât mai adecvat
cu putinþã solicitãrilor cre-
ate.

Se poate spune cã activ-
itatea bibliotecilor înseam-
nã, prin excelenþã, animaþie
culturalã, întrucât, în lumea
bibliotecii, dialogul despre
cãrþi ºi despre lecturi este la
el acasã. Cãrþile au nevoie
de ambasadori, or, cine altul
decât bibliotecarul este mai

potrivit în acest rol?
Parteneriatele cu diferite

instituþii  au sporit legãturile
efective cu membrii comu-
nitãþii.

Cea de-a doua lunã a
toamnei debuteazã cu o
aniversare specialã, ce ne
reaminteºte de bunicii ºi
pãrinþii noºtri, dar mai ales
de modelele de viaþã pe
care le-am primit de la ei.
Ziua Internaþionalã a
Persoanelor Vârstnice este
sãrbãtoritã în fiecare an, în
data de 1 octombrie. Cu
aceastã ocazie, ne ream-
intim cât de valoroºi sunt
oamenii, indiferent de vârsta
lor, iar noi, românii ne putem
aminti de cunoscutul
proverb „Cine n-are bãtrâni
sã-ºi cumpere”.

Astfel, Biblioteca
„Gh.N.Costescu”, comparti-
ment al UAT  oraº Pucioasa,

a organizat pentru per-
soanele Centrului de
Asistenþã Socialã din locali-
tate, un frumos recital de
muzicã popularã susþinut de
solistul Dan Ilinca.
Beneficiarii Centrului au par-
ticipat cu bucurie la acest
eveniment dedicat lor, au
dansat , au aplaudat ºi cei
mai îndrãzneþi chiar au fre-
donat melodii îndrãgite. În
încheiere, etnologul ºi fol-
cloristul  Ion Bratu i-a încân-
tat pe cei prezenþi  atât cu
proverbe ºi cugetãri din
înþelepciunea popularã, dar,
ºi cu tradiþii ºi obiceiuri  de
toamnã, mai puþin cunos-
cute, din zona noastrã a
Munteniei.Cu acest prilej am
sãrbãtorit nu doar  oamenii
vârstnici, ci ºi  oamenii
frumoºi, cãrora le urãm
multã sãnãtate ºi sã rãmânã
aºa cum îi ºtim mulþi ani de

acum înainte. Sã nu aibã
griji ºi sã aibã multã liniºte în
viaþã!

Evenimentul a constituit
o sãrbãtoare ºi totodatã o
dovadã a preþuirii sincere ºi
a respectului pe care noi toþi
îl datorãm persoanelor de
vârsta a treia, pentru efor-
turile ºi acumulãrile realizate
de-a lungul timpului.

Un alt eveniment, organi-
zat de Biblioteca „
Gh.N.Costescu” Pucioasa a
reunit scriitori din localitate ,
dornici de a-ºi împãrtãºi
sentimentele exprimate în
propriile creaþii literare cu
semeni din comuna Vârfuri.
Momentul de o mare încãr-
cãturã emoþionalã s-a
desfãºurat  acasã la scri-
itorul Gioni Badea, propri-
etarul unui muzeu unic în
zonã.Am putut simþi, cu toþii,
nostalgia trecutului ºi ne-am

dat seama cât de mult a
evoluat civilizaþia. Initþiativa
realizãrii acestui muzeu
sãtesc aparþine soþiei dom-
nului Gioni Badea, care în
memoria acesteia se ocupã
cu dragoste de conservarea
ºi întreþinerea exponatelor,
iar colecþionarea obiectelor
dureazã de 20 de ani.Acest
loc asigurã generaþiilor ce
vor veni cunoaºterea istoriei
locului, a familiilor care au
pus piatra de temelie a
localitãþii ºi vor cunoaºte ºi
stilul de viaþã al anilor
dinainte de 1900.Scriitori ce
au participat la întâlnirea de
suflet ºi-au exprimat senti-
mentele în versuri sensibile,
abordând diferite teme în
creaþiile lor: rememorarea
trecutului istoric, legãtura
osmotica cu pãmântul strã-
moºesc, pãstrarea nealter-
atã a graiului matern ca prin-

cipiu fundamental ºi inataca-
bil al dãinuirii, poezia ca
mod de existenþã .Maria
Panþuroiu,Steliana Soare,
Florentina Mihãilã,Cristiana
Paloº, Vãrzaru Domnica,Ion
Bratu, Gioni Badea, Vasile
Brezeanu cautã prin cuvinte
frumoase ºi înþelepte sã
contribuie la îmbogãþirea
culturalã.

Toate manifestãrile cul-
turale desfãºurate
de Biblioteca „Gh.N.Cos-
tescu” Pucioasa de-a lungul
anilor ºi în prezent au avut ºi
au drept scop, promovarea
imaginii acesteia în cadrul
comunitãþii locale, judeþene
,naþionale ºi chiar inter-
naþionale.

LUMINIÞA 
PÎNTEA-GOGIOIU

Primãria Oraºului Pucioasa,
prin Centrul Cultural European, a
organizat proiectul „Toamna
Culturalã la Pucioasa” în perioada
septembrie-octombrie 2021.

Pentru cã toamna este asociatã
cu sfârºitul vacanþei de varã ºi
îndeamnã la melancolie, proiectul
ºi-a propus sã pãstreze relaxarea
din anotimpul cãlduros.

Astfel, pe scena din Parcul
Central ºi sala Centrului Cultural
au fost organizate concerte ºi
spectacole de teatru ºi proiecþii de
film. Organizatorii au alternat,
aducând genuri artistice pentru toþi
spectatorii. Cu aceastã ocazie au
fost atraºi ºi turiºtii aflaþi în staþi-
unea balneoclimaticã PUCIOASA.

„Toamna Culturalã” s-a

desfãºurat conform urmãtorului
grafic:

Vineri, 10.09.2021: CENTRUL
CULTURAL EUROPEAN
PUCIOASA

18.00  Deschiderea evenimen-
tului

18:00 - 20:00 Premiera la
Pucioasa a Filmului TATA MUTÃ
MUNÞII

Sâmbãtã 11.09.2021: CEN-
TRUL CULTURAL EUROPEAN
PUCIOASA

18.00 – 19.30: Spectacolul de
teatru DOUÃ SURORI MORTALE

Vineri, 24.09.2021: CENTRUL
CULTURAL EUROPEAN
PUCIOASA

09.30 – 10.25: Spectacol pentru
copii ”ARCA PLEACÃ LA ORA 8”

10.45 – 11.30: Spectacol pentru
copii ”ARCA PLEACÃ LA ORA 8”

18.30 – 20.00: Spectacol de
teatru ”ADULTER”

Duminicã, 03.10.2021: CEN-
TRUL CULTURAL EUROPEAN
PUCIOASA

16.30 – 19.00: Concert folcloric
”TOAMNÃ BOGATA” susþinut de
Ansamblu Folcloric Profesionist
DOINA GORJULUI

Duminicã, 03.10.2021: SCENA
DIN PARCUL CENTRAL

16.30 – 19.00: Concert folcloric
”TOAMNÃ BOGATA” susþinnut de
Ansamblu Folcloric Profesionist
DOINA GORJULUI

Sâmbãtã, 09.10.2021: CEN-
TRUL CULTURAL EUROPEAN
PUCIOASA

18.00 - 20.00: ”DE VINÃ ESTE
TOAMNA!…” Mike Godoroja &

Blue Spirit
Vineri 15.10.2021: CENTRUL

CULTURAL EUROPEAN
PUCIOASA

16.00 - Vernisajul expoziþiei de
artã plasticã 

Vineri 29.10.2021/sâmbãtã
30.10.2021: CENTRUL CULTU-
RAL EUROPEAN PUCIOASA

15.00 - 16.30: FILMUL DE LA

CANNES SE MUTÃ LA
PUCIOASA

17.00 - 18.30: FILMUL DE LA
CANNES SE MUTA LA
PUCIOASA

19.00 - 20.30: FILMUL DE LA
CANNES SE MUTA LA
PUCIOASA

BIBLIOTECA - AAMBASADOR AAL CCULTURII

Centrul CCultural aa ffost ggazda 
programului ““Toamna CCulturalã”

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree
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Având proiectul tehnic
gata, toate avizele
obþinute, Autorizaþia de
construire eliberatã ºi
finanþarea asiguratã prin
PJDL (mulþumim Con-
siliului Judeþean Dâm-
boviþa pentru existenþa
acestui program) astãzi,
15.10.2021, am lansat
achiziþia contractului de
lucrãri prin procedura
simplificatã (Licitaþia pen-
tru execuþia lucrãrilor)
pentru investiþia ce
poartã titulatura “Moder-
nizare ºi reabilitare dru-
muri de interes local
Pucioasa”!

Prin acest proiect alte
15 strãzi din mai multe
zone ale oraºului vor fi
asfaltate!

Practic, mai par-
curgem încã o etapã în
lupta noastrã cu noroiul

ºi cu disconfortul resimþit
de cetãþenii din zonele
respective!

Pentru încã o bunã
parte din cetãþenii ora-
ºului aºteptarea ia
sfârºit! 

O alta veste bunã, de
data aceasta pentru alþi
locuitori defavorizaþi din
acest punct de vedere,
este faptul cã primul nos-
tru proiect prin programul
Anghel Saligny este un
alt proiect de moder-
nizare a unui numãr
important de strãzi (25),
toate aflate în zone în
care oamenii sperã de
peste 30 de ani sã aibã
acces la civilizaþie!

Dar despre acest
proiect vom vorbi la
momentul potrivit. Pânã
atunci vã prezint în plan-
ul alãturat localizarea

celor 15 strãzi ce fac
obiectul licitaþiei lansate
astãzi.

Totodatã, vã anunþ
faptul cã, dacã vremea
ne va permite, vom
începe asfaltarea cu
finanþare din bugetul
local a strãzii Dacia
(porþiunea nefinalizatã),
a parcãrilor de la Stadion
ºi de pe strada Avram
Iancu, precum ºi a Intrãrii
Aleea Ardealului (în
spatele ºcolii Nr 1).

Mulþumim pentru rãb-
darea de care aþi dat
dovadã faþã de mine ºi
echipa mea!

PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii
PPuucciiooaassaa,,  

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn
EEmmiilliiaannaa  AAnnaa

Departe de ochii
majoritãþii cetãþenilor,
într-o zonã superbã, în
Lunca Ialomiþei prinde
viaþã unul din cele mai
frumoase proiecte ale
noastre, cu finanþare
prin POR.

Zona de agrement

din Lunca Ialomiþei
este al doilea proiect al
nostru care pune în
valoare râul Ialomiþa ºi
terenurile de malurile
sale, acestea fiind sin-
gurele zone care mai
permit o dezvoltare
consistentã ºi pre-

dictibilã a oraºului nos-
tru!

La momentul sem-
nãrii contractului de
finanþare vã spuneam
cã în aceastã zonã
generoasã vom benefi-
cia de terenuri de fot-
bal ºi tenis cu noc-

turnã, de bazine de
înot cu tobogane,
locuri de joacã, zone
de fitness, de foiºoare
cu grãtare, de o pista
de skateboard, o pista
de biciclete, o zonã
pentru plimbat ani-
malele de companie,

precum ºi un patinoar
ce va funcþiona iarna.

În sfârºit toate aces-
tea devin realitate, iar
în vara anului 2022
cetãþenii oraºului
Pucioasa vor avea
aceastã oazã verde la
dispoziþie.

Încet, dar sigur,
oraºul se transformã!

PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii
PPuucciiooaassaa,,  

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn
EEmmiilliiaann  AAnnaa

Un nnou pproiect
prinde vviaþã!

Redactor: AAlexandra RRizea

Continuã llucrãrile dde mmodernizare
a ooraºului PPucioasa!


