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FC PPUCIOASA ––
liderul sseriei

C5

C.N.N.T.
Pucioasa ––

proiect 
de ssuflet!

CNIPT
PUCIOASA
– aaproape
de ooameni!

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, BikeXpert Alpine Challenge a
ajuns la cea de-a 8-a ediþie. La linia de start s-au
aliniat aproape 500 de participanþi.

Competiþia de Mountain Bike îºi propune sã
sprijine un stil de viaþã energic ºi sã promoveze
ciclismul, ca mod sãnatos ºi ecologic de petre-
cere al timpului liber în naturã ºi sã reprezinte o
provocare pentru riderii care se aleg tura lungã.

Evenimentul vine în întâmpinarea iubitorilor de
naturã, a cicliºtilor amatori ºi profesioniºti ce
doresc sã-ºi testeze abilitãþile pe douã roþi, într-un
cadru natural de neuitat.

ªi în acest an a existat o categorie specialã
pentru riderii care au dorit sã participe la concurs
cu biciclete electrice.

Participanþii au putut opta ºi pentru o nouã
variantã: un traseu scurt de 21 km ºi 500m difer-
enþã de nivel.

Podiumul la finalul unui traseu de suflet:
● Bogdan Duca ºi Ede Molnár au trecut prim-

ii linia de finish dupã traseul de 74 km cu 2300 m
diferenþã de nivel, la doar 3:41 h de la start. Astfel
Bogdan ºi-a adjudecat ºi câºtigarea Cupei
Naþionale de XCM din 2021! 

● Alex Ilie câºtigã tura medie ºi categoria
juniorilor dupã ce a optat pentru transferul de la

categoria cadeþilor.
● Gerhard Moldansky, pierde sprintul pentru

locul 3, dar terminã Cupa Naþionalã pe locul 2!
● David Cristea - locul 5 la categoria Elite.
● Miruna-Maria Gîrbacea începe sã-ºi revinã

dupã accidentarea din varã ºi terminã maratonul
pe locul 3 la Elite F, pãstrând acest loc ºi la finalul
Cupei Naþionale.

● Incredibilul Ciprian Comisan soseºte pe
locul 2 la 19-29 de ani, tot la maraton, dupã o sãp-
tãmânã de muncã la trasee! Jos pãlãria lipovean-
ule! 

● Esben Rod urcã Norvegia pe prima treaptã
a Cupei Naþionale de XCM a României, dupã cele
5 etape! 

● Monica Manicuta - locul 3 la general feminin
ºi locul 2 la categorie, pe traseul de 44 km, dupã
foarte multã muncã depusã la race office înainte
de start ºi dupã finish! 

● Ciprian Rosca  câºtigã categoria Master 2
la traseul de 44 km.

● Daniel Bostan cãºtigã categoria Master 1,
tot la traseul de 44 km.

● Lucian Neaga - locul 2 la categoria Master
2, la 44 km.

● Luiza Loloiu - locul 2 la finalul Cupei
Naþionale de XCM.

● Ionel Duþã - locul 5 la finalul Cupei
Naþionale de XCM.

● Mihai Brinza - locul 3 la categoria 13-14 ani.
FFeelliicciittããrrii  ttuuttuurroorr!!

((ssuurrssaa::  BBiikkeeXXppeerrtt  RRaacciinngg  TTeeaamm))

■■  PPuucciiooaassaa,,  44  sseepptteemmbbrriiee

BikeXpert AAlpine CChallenge 22021
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HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: alegerea preºedintelui de ºedinþã

pe luna august 2021.
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea Hotãrârii Consiliului

Local Pucioasa nr. 50 din 25.03.2021 care
modificã Hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 22 din 25.02.2021 prin care se
modificã Hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 124 din 27.08.2020 prin care a
fost modificatã Hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 200 din 11.11.2019 privind
aprobarea devizului general actualizat rezul-
tat în urma emiterii dispoziþiei de ºantier nr. 2
aferentã executãrii investiþiei: „ Înfiinþare
Centru Social pentru persoane vârstnice prin
reabilitare clãdire P+2” - Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa, SMIS 114030 ºi a aprobãrii actu-
lui adiþional nr. 2 la contractul de finanþare nr.
1 541/14.03.2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea Hotãrârii Consiliului

Local Pucioasa nr. 51 din 25.03.2021 care
modificã Hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 24 din 25.02.2021 care a modi-
ficat Hotãrârea Consiliului Local Pucioasa nr.
122 din 27.08.2020 prin care a fost modifi-
catã Hotãrârea Consiliului Local Pucioasa nr.
198 din 11.11.2019 prin care s-a modificat
Hotãrârea Consiliului Local Pucioasa nr. 183
din 31.08.2017 privind aprobarea proiectului
ºi a cheltuielilor eferente proiectului: „ Înfi-

inþare Centru Social pentru persoane vârst-
nice prin reabilitare clãdire P+2” - Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea Hotãrârii Consiliului

Local Pucioasa nr. 52 din 25.03.2021 prin
care a fost modificatã Hotãrârea Consiliului
Local Pucioasa nr. 23 din 25.02.2021 care a
modificat Hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 123 din 27.08.2020 prin care a
fost modificatã Hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 199 din 11.11.2019 prin care s-
a modificat Hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 4 din 08.01.2018 privind apro-
barea implementãrii proiectului: „ Înfiinþare
Centru Social pentru persoane vârstnice prin
reabilitare clãdire P+2, nr. 18, str.
Rândunelelor, Pucioasa, judeþul Dâmboviþa ”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea dãrii în folosinþã gratu-

itã a unui spaþiu (fost Atelier prestãri servicii)
compus din douã camere, hol ºi baie, în
suprafaþã de 59 mp, situat în oraºul
Pucioasa, strada Pajiºtei, nr. 4
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean „
Mircea cel Bãtrân ” Dâmboviþa în vederea
înfiinþãrii  unui sediu necesar desfãºurãrii
activitãþii specifice acestei instituþii.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: necesitatea aprobãrii încheierii

unui Acord de Parteneriat între U. A. T. Oraº
Pucioasa ºi Asociaþia Club Sportiv BikeXpert
Bucureºti, având ca obiectiv: PROMOVAREA
STAÞIUNII TURISTICE PUCIOASA ªI A

ÎMPREJURIMILOR ACESTUIA prin organi-
zarea unui concurs de ciclism (mountain -
bike), cu start-ul ºi finish-ul în Parcul Central
al oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: necesitatea aprobãrii încheierii

unui Acord de Parteneriat între U. A. T. Oraº
Pucioasa ºi Asociaþia Judeþeanã de Ciclism
Prahova, având ca obiectiv: PROMOVAREA
STAÞIUNII TURISTICE PUCIOASA ªI A
ÎMPREJURIMILOR ACESTUIA prin organi-
zarea celei de-a patra ediþii a concursului de
ciclism de ºosea Road Grand Tour - The Wall
Pucioasa 2021, cu start-ul ºi finish-ul în
Parcul Central al oraºului Pucioasa în data
de 19 septembrie 2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea susþinerii financiare a

Asociaþiei Sportive Fotbal Club Pucioasa
pentru anul competiþional 2021 - 2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: privind aprobarea indicatorilor

tehnico - economici pentru obiectivul de
investiþii „ AMENAJARE LOCURI DE JOACÃ
CARTIER FILATURÃ ”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: actualizarea componenþei nomi-

nale a Comisiei tehnice de amenajare a teri-
toriului ºi urbanism - Pucioasa (CTATU).

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: rectificarea bugetului local al U.

A. T. Oraºul Pucioasa ºi rectificarea bugetului
instituþiilor publice ºi activitãþilor finanþate
integral sau parþial din venituri proprii pe anul
2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice ºi personalului
didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea programului minimal

de activitãþi aferente perioadei septembrie -
decembrie 2021, ce urmeazã a fi realizat de
Centrul Cultural European al oraºului
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: completarea Inventarului

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

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: scoaterea la licitaþie în vederea

închirierii „ Sãlii de proiecþie a
Cinematografului ” în suprafaþã utilã de 272
mp., situatã în oraºul Pucioasa, strada
Republicii, nr. 61, în vederea desfãºurãrii
unor activitãþi culturale privind producþia de
spectacole de teatru, servicii de sonorizare,
lumini, logisticã scenã pentru evenimente
publice sau private precum ºi cursuri de
teatru copii.

În scopul stimulãrii participãrii în învãþãmântul
preºcolar a copiilor din familii defavorizate ºi al
creºterii accesului la educaþie a acestora, se insti-
tuie stimulentul educaþional, sub formã de tichete
sociale.

Copiii preºcolari care fac parte din familii  al
cãror venit pe membru de familie este de pânã la
530 lei pot beneficia  de tichete sociale pentru grã-
diniþã. Actele necesare pentru acordarea acestui
beneficiu sunt:

acte de stare civilã (acte de identitate pãrinþi,
certificat de cãsãtorie, certificate naºtere copii,
certificat deces, hotãrâre judecãtoreascã, alte
acte doveditoare privind componenþa familiei dupã
caz)

dovada veniturilor realizate în luna anterioarã
solicitãrii stimulentului educaþional (adeverinþã
salariat cu venitul net/cupon pensie/cupon
ºomaj/indemnizaþie handicap/pensie întreþinere,
alte acte dupã caz)

dovada înscrierii copilului la grãdiniþã
cerere tip
Nu se iau în calcul  la stabilirea venitului pe

membru de familie urmãtoarele venituri: alocaþia
de stat, alocaþia pentru susþinerea familiei, ajutorul
social, ajutorul pentru încãlzirea locuinþei, bursa
ºcolarã, indemnizaþia de handicap.

Acordarea stimulentelor educaþionale este
condiþionatã de frecvenþa regulatã la grãdiniþã a

copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului
educaþional. Prin frecvenþã regulatã se înþelege
prezenþa zilnicã a copilului la grãdiniþã în luna
monitorizatã, cu excepþia absenþelor motivate. Se
considerã absenþe motivate, ce nu afecteazã
acordarea tichetelor sociale, urmãtoarele cazuri,
cu condiþia ca acestea sã nu depãºeascã 50% din
zilele de grãdiniþã:

a) absenþe medicale: motivate, numai dacã
pãrinþii aduc scutiri medicale corespunzãtoare
perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea
acestora la grãdiniþã. În caz excepþional, o singurã
datã pe an ºcolar, copiii pot beneficia de tichete
sociale ºi dacã în luna monitorizatã au lipsit mai
mult de 50% din zilele de grãdiniþã, din motive
medicale;

b) învoiri: copiii pot fi învoiþi de cãtre pãrinþi în
limita a 3 zile pe lunã, cu condiþia anunþãrii
cadrelor didactice.

Stimulentele educaþionale acordate sub forma
tichetelor sociale sunt utilizate pentru achi-
ziþionarea produselor alimentare, de igienã, a pro-
duselor de îmbrãcãminte ºi/sau a rechizitelor.

Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa
Direcþiei de asistenþã socialã din cadrul UAT
Oraºul Pucioasa.

DDIIRREECCÞÞIIAA  DDEE  AASSIISSTTEENNÞÞÃÃ  
SSOOCCIIAALLÃÃ  

SSOORREESSCCUU  LLIILLIIAANNAA

Eliberarea aactului
de iidentitate

ca uurmare
a ddobândirii

cetãþeniei rromâne
AArrttiiccoolluull  5555  ddiinn  HHGG  229955//1100..0033..22002211

Persoanele care au dobândit/redobândit cetãþenia românã depun cererea pen-
tru eliberarea primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza cãruia
locuiesc, însoþitã de urmãtoarele documente:

a)certificatul de cetãþenie românã eliberat potrivit legii, original ºi douã copii; în
cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetãþeniei române se face
cu certificatul de cetãþenie românã sau, dupã caz, cu certificatul de naºtere româ-
nesc al minorului, însoþit de certificatul de cetãþenie al unuia dintre pãrinþi;

b)certificatele de stare civilã româneºti ale solicitantului, de naºtere ºi, dupã
caz, de cãsãtorie, precum ºi cele ale copiilor sãi cu vârsta mai micã de 14 ani, care
dobândesc cetãþenia românã împreunã cu pãrinþii, original ºi copie;

c)certificatul/hotãrârea judecãtoreascã de divorþ definitivã/ irevocabilã, dupã
caz, original ºi copie; în cazul în care cetãþeanul nu poate prezenta
certificatul/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 solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identi-
tate; în cazul modificãrilor intervenite în strãinãtate cu privire la datele de stare
civilã, solicitantul actului de identitate prezintã certificatul de naºtere sau de cãsã-
torie cu menþiunile aplicate care sã dovedeascã statutul civil ºi numele pe care
solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d)extrasul de carte funciarã sau documentul, în original ºi fotocopie, cu care se
face dovada adresei de domiciliu;

e)un document cu fotografie, în baza cãruia solicitantul poate face dovada iden-
titãþii, respectiv: paºaport, permis de conducere sau act de identitate strãin ori,
dupã caz, documentul prevãzut la lit. g), original ºi copie;

f)dovada achitãrii contravalorii actului de identitate;
g)documentul care atestã dreptul de ºedere/rezidenþã pe teritoriul României,

eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrãri/structurile subordonate, original ºi copie,

dupã caz.

AArrttiiccoolluull  5566

(1) La eliberarea actului de identitate, persoana în cauzã predã documentul
care atestã dreptul de ºedere/rezidenþã pe teritoriul României, eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrãri/structurile subordonate, pentru a fi remis
emitentului, împreunã cu una dintre copiile certificatului de cetãþenie românã.

(2) În situaþia în care persoana nu mai deþine documentul care atestã dreptul
de ºedere/rezidenþã pe teritoriul României, i se solicitã o declaraþie privind condiþi-
ile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente.

SSPPCCLLEEPP  PPUUCCIIOOAASSAA
AAgg  ººeeff  pprr  ddee  ppoolliiþþiiee  TTOOHHÃÃNNEEAANNUU  EEMMAANNUUEELL

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 

Direcþia AAsistenþã SSocialã -
ANUNÞ 
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ÎNAINTE 
DE 

PRODUCEREA 
UNEI FFURTUNI:

●Îndepãrtaþi copacii ori ramurile
uscate, care pe timpul unei furtuni,
ar putea cãdea ºi provoca victime
ori pagube materiale.

●Nu uitaþi regula de salvare
30/30; adãpostiþi-vã în interiorul
unei clãdiri dacã, dupã ce aþi vãzut
un fulger nu reuºiþi sã numãraþi
pânã la 30 înainte de a auzi un
tunet. Rãmâneþi în interiorul clãdirii
încã 30 minute dupã ce aþi auzit
ultimul tunet.

RESPECTAÞI
URMÃTOARELE

REGULI
ÎN CCAZUL ÎÎN

CARE EESTE
IMINENTÃ OO
FURTUNÃ:

● Întrerupeþi orice activitate în
aer liber.

● Intraþi în casã, într-o con-
strucþie ori într-un autoturism.

● Deºi s-ar putea sã fiþi rãnit în
cazul în care trãsnetul loveºte
maºina sunteþi mult mai protejat în
interiorul vehiculului decât în exteri-
or.

● Închideþi ferestrele ºi uºile.
● Evitaþi duºurile ori sãlile de

baie. Conductele fixe ale instalaþiilor
pot conduce electricitate.

● Utilizaþi telefoanele cu fir doar
în situaþii de urgenþã. Telefoanele
fãrã fir ori mobilele sunt sigure în
utilizare.

● Deconectaþi aparatele ºi alte
echipamente electrice precum
computerele ºi aparatele de aer
condiþionat. Acestea pot fi defectate
ca urmare a descãrcãrilor electrice
atmosferice.

ÎN TTIMPUL UUNEI
FURTUNI:

● Atunci când simþiþi cã pãrul vi
se ridicã, este un indiciu cã existã
pericolul unui fulger.

● Aºezaþi-vã ghemuit la pãmânt.
Puneþi-vã mâinile pe urechi ºi cap,
iar capul între genunchi.

● Faceþi-vã o þintã cât mai micã
posibil ºi reduceþi contactul cu
pãmântul.

● Evitaþi obiectele înalte, pre-
cum un copac înalt izolat în arie
deschisã, câmpuri, plaje sau o
ambarcaþiune pe apã, orice obiecte
metalice precum utilaje agricole,
echipamente de fermã, motoci-
clete, biciclete, etc.

● Dacã vã aflaþi în pãdure, cãu-
taþi adãpost într-o zonã cu copaci
mai puþin înalþi.

● Dacã sunteþi într-o zonã
deschisã, mergeþi spre o zonã
joasã precum o vale.

● Dacã sunteþi pe un lac,
ajungeþi la mal de urgenþã ºi adã-
postiþi-vã imediat.

DDUUPPÃÃ
FURTUNÃ:

Dupã furtunã, în situaþia identi-
ficãrii unei victime lovite de trãsnet,
verificaþi urmãtoarele:

●Respiraþia: dacã nu mai
respirã, începeþi resuscitarea prin
metoda gurã la gurã.

●Puls: dacã victima are puls ºi
respirã, cãutaþi alte vãtãmãri posi-
bile.

●Posibile arsuri, vãtãmãri ale
sistemului nervos, oase rupte ºi
pierderi de auz sau de vedere.

●Dacã este nevoie de asistenþã
medicalã sunaþi cât mai repede
posibil la „112”.

RReeffeerreenntt  PPrrootteeccþþiiee  CCiivviillãã
NNããssttaassee  CCoorrnneell

NAªTERI
MOC ANTONIA-ELENA -

30.06.2020 (ACT TRANSCRIS),
GORGON DAVID-GABRIEL - 13.04.
2018 (ACT TRANSCRIS), SAVU
NICHOLAS-DAVID - 14.12.2019
(ACT TRANSCRIS), BANU IRINA-
IOANA.

LLEE  DDOORRIIMM  SSÃÃNNÃÃTTAATTEE!!

CÃSÃTORII
SCOBAI IONUÞ - FLORENTIN ªI

DUMITRA FLORINA - 1.08.2021,
MICLEA CONSTANTIN-SORIN ªI
RÃDOIU ELENA-SIMONA -
7.08.2021, BUCIUMEANU GHEO-
RGHE-COSTEL ªI BANU
ANDREEA-ELENA- 14.08.2021,
BADEA RÃZVAN-FLORIN ªI ROMAN
DAIANA-SARA - 15.08.2021, GOR-
GON GHEORGHE-COSMIN ªI
STÃNCESCU ªTEFANIA-BIANCA -
15.08.2021, BURLACU MARIUS ªI
COBZAR ALEXANDRA-SILVIA -

21.08.2021, FLOREA VIRGIL-
ALEXANDRU ªI COSTACHE ALINA-
MÃDÃLINA - 21.08.2021, BÃNUCU
RÃZVAN-GABRIEL ªI TUDORAN
FLORICICA-TUDORIÞA -
21.08.2021, CUCULEA GABRIEL ªI
MUNTEANU ELENA - 21.08.2021,
NIÞOIU CONSTANTIN-VALENTIN ªI
NICOLAE GEORGIANA - 21.08.2021,
ZODIAªU ANDREI ªI MARIN GINA -
28.08.2021, LOPOTARU VALERIU-
IULIAN ªI GHEORGHE ELENA-
CRISTIANA - 28.08.2021.

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

DECESE
STÃNESCU ELENA - 91 ANI,

TEODOROIU FILOFTEIA - 82 ANI,
LUCA ELIXEI-IONUÞ - 17 ANI,
ENESCU DANIEL - 69 ANI, POPES-
CU MARIA - 86 ANI, CONSTANTI-
NOVICI EMILIA - 69 ANI, LANNERT
ELISABETA - 80 ANI, BOTEZATU
ANDREIANA - 88 ANI, GAGIU ION -
49 ANI, MOLDOVEANU ARGENTI-

NA - 72 ANI (ACT TRANSCRIS),
MÃNDOIU ION - 82 ANI.

DDUUMMNNEEZZEEUU  SSÃÃ--II  OODDIIHHNNEEAASSCCÃÃ!!

EELLIIBBEERRAARREEAA  EEXXTTRRAASSEELLOORR
MMUULLTTIILLIINNGGVVEE  AALLEE  AACCTTEELLOORR  DDEE
SSTTAARREE  CCIIVVIILLÃÃ

Extrasele multilingve ale actelor
de stare civilã eliberate în condiþiile
Convenþiei nr. 16/1976 de cãtre
autoritãþile competente ale statelor
pãrþi la aceastã convenþie, altele
decât România, sunt recunoscute de
cãtre autoritãþile ºi instituþiile publice
române fãrã traducere, legalizare
sau altã formalitate echivalentã ºi se
utilizeazã în aceleaºi condiþii ca ºi
certificatele de stare civilã.

Acte nnecesare
eliberãrii eextraselor

multilingve:
– Cerere tip;
– Actul de identitate aflat în ter-

men de valabilitate - pentru cetãþenii
români cu domiciliul în România
(copie ºi original);

– Paºaport valabil –  pentru
cetãþenii români cu domiciliul în
strãinãtate (copie si original).

Extrasele multilingve ale actelor
de stare civilã privind naºterea
ºi/sau cãsãtoria se elibereazã titu-
larilor sau reprezentanþilor legali ai
acestora, iar extrasele multilingve
ale actelor de stare civilã privind
decesul se elibereazã membrilor
familiei ori altor persoane îndrep-
tãþite.

Extrasele multilingve se pot eli-
bera ºi altor persoane împuternicite
prin procurã specialã.

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr  ssttaarree  cciivviillãã,,
JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

STIMAÞI CETÃÞENI

Vã pprezentãm
unele rreguli 

în ccazul
producerii 

unei ffurtuni: 

BBIIRROOUU SSTTAARREE CCIIVVIILLÃÃ AAUUGGUUSSTT 22002211
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În primele meciuri din ac-
tuala stagiune, formaþ ia antre-
natã de Nicu Croitoru nu a
cunoscut eºecul. Cu 7 puncte
acumulate, dupã victoriile cu
Râºnov (4-0) ºi  Târgu
Secuiesc (2-1), dar ºi remiza
cu Blejoi  (1-1),  Pucioasa
ocupã primul în serie.

Divizionara C dâm-
boviþeanã a devenit noul lider
al Seriei C5, dupã ce a învins
fostul  l ider KSE Târgu
Secuiesc, cu scorul de 2-1, pe
teren propriu.

Dupã ce oaspe þ i i  au
deschis scorul pr in Tanko
Jolty, în primul sfer t de orã al

întâlnir ii, echipa antrenatã de
Nicu Croitoru ºi-a arãtat colþ i i

d in pl in în actul  secund.
Pentru început a restabi l i t

egalitatea la 1, prin Nisipeanu
(54), iar cu ºase minute

înainte de ul t imul f luier
Pucioasa a lovit decisiv, prin
Marina, dintr-un penalty.

Împotr iva forma þ ie i  din
Târgu Secuiesc, Pucioasa a
mizat pe o formulã de echipã
alcãtui tã din Ghi þescu –
Samoilã, Marina, Diþã, Calofir
– Simion, Þ i l icã, Iamandache,
Dragnea – Stoica, Nisipeanu.
În actul secund au mai intrat
Lungeanu, Enache, Petre ºi
Ene.

Etapa vi i toare, în
deplasare, Pucioasa va întâl-
nir i pe Sepsi Sfântu Gheorghe
II.

Având în vedere regulamentul
de aplicare a O.G. nr. 21/2002
privind normele de gospodãrire
urbanã, vã aducem la cunoºtinþã
cã:

A. Constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 200
lei la 1000 lei pentru persoane fi-
zice ºi de la 1000 lei la 2500 lei
pentru persoane juridice urmã-
toarele fapte:

-Neîntreþinerea curãþeniei ºi
igienei în sedii de firme, în locuinþe,
în anexele gospodãreºti, în curþi ºi
în grãdini, precum ºi pe alte
terenuri pe care le deþin,
împiedicând prin aceasta con-
vieþuirea în condiþii civilizate a colo-
catarilor ºi vecinilor.

-Neîntreþinerea spaþiului verde,
a curãþeniei pe trotuare, pe partea
carosabilã a strãzii sau a drumului
aferent imobilelor, a locurilor de
parcare pe care le deþin sau le
folosesc.

-Arderea de resturi vegetale ºi
menajere sau de altã naturã, în
curþi, pe strãzi, pe terenuri
aparþinând domeniului public sau
privat al statului, cât ºi pe terenuri
proprietate privatã.

-Neîntreþinerea permanentã a
curãþeniei, ºanturilor de scurgere a
apelor pluviale, a podeþelor,
tuburilor de beton aferente acesto-
ra, pe întreaga lungime aferentã
proprietãþii, în vederea evitãrii inun-
daþiilor sau a stagnãrii apelor.

-Utilizarea coºurilor stradale de
gunoi, în alte scopuri decât depo-
zitarea, de cãtre pietoni, a
deºeurilor de mici dimensiuni.

B. Constituie contravenþie ºi se

sancþioneazã cu amendã de la 200
lei la 1500 lei pentru persoane fi-
zice ºi de la 1500 lei la 2500 lei
pentru persoane juridice urmã-
toarele fapte:

-Aruncarea sau depozitarea pe
domeniul public precum ºi în alte
locuri publice a reziduurilor mena-
jere ºi vegetale, a molozului ºi a
altor reziduuri, a bunurilor materiale
de orice fel, ca: utilaje, ambalaje,
tonete, chioºcuri, mese, construcþii
metalice, materiale de construcþii
de orice fel, caroserii de autove-
hicule, autovehicule de orice fel,
degradate, avariate, dezmembrate
parþial sau total, cu sau fãrã
numere de înmatriculare.

-Evacuarea reziduurilor fecaloid
menajere ºi a apelor uzate prin
mãturare, prin instalaþii improvizate
sau prin orice alte mijloace din
localuri, magazine sau imobile pe
trotuare, în rigole, în ºanþurile de
scurgere a apelor pluviale sau pe
carosabil.

-Distrugerea sau deteriorarea
prin lovire sau incendiere a euro-
pubelelor, coºurilor stradale, bãn-
cilor, indicatoarelor de circulaþie,
panourilor de afiºaj, cabinelor tele-
fonice, refugiilor de cãlãtori, reci-
pientelor pentru materiale antidera-
pante, pieselor din locurile de joacã
pentru copii ºi alte asemenea
dotãri amplasate pe domeniul pu-
blic.

-Neluarea de cãtre persoanele
fizice ºi juridice a mãsurilor de
împrejmuire ºi salubrizare a
terenurilor pe care le deþin, în cali-
tate de proprietari sau administra-
tori.

C. Constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 200
lei la 1000 lei pentru persoane fi-
zice ºi de la 1000 lei la 1500 lei
pentru persoane juridice, urmã-
toarele fapte:

-Creºterea animalelor ºi
pãsãrilor de orice fel în adãposturi
(coteþe) amplasate la o distanþã
mai micã de 10 m de clãdirile
vecinilor, fãrã instalaþie de
colectare a dejecþiilor, prevãzute cu
pardosealã betonatã ºi sifon de
scurgere.

-Lãsarea în libertate, pe dome-
niul public, a animalelor ºi pãsãrilor
domestice.

-Depozitarea reziduurilor rezul-
tate din creºterea animalelor ºi
pãsãrilor pe domeniul public ºi pri-
vat al oraºului.

-Neevacuarea ritmicã a rezidu-
urilor animaliere colectate în fosa
septicã creând astfel disconfort
vecinilor. Fosa septicã va fi be-
tonatã ºi prevãzutã cu capac ºi
amplasatã la o distanþã de 10 m
faþã de cea mai apropiatã locuinþã,
conform reglementãrilor igienico-
sanitare în vigoare.

În conformitate cu legislaþia
sanitarã în vigoare, respectiv
Ordinul ministrului sãnãtãþii nr.
119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igienã ºi sãnãtate
publicã privind mediul de viaþã a
populaþiei, CAPITOLUL IV – Norme
de igienã referitoare la colectarea
ºi îndepãrtarea apelor uzate ºi a
apelor meteorice, vã informãm cã:

-Este interzisã rãspândirea
neorganizatã, direct pe sol (curþi,
grãdini, strãzi, locuri riverane) sau

în resursele de apã, a apelor uzate
menajere, fecaloid-menajere ºi
industriale.

-Este interzisã deversarea
apelor uzate în zona de protecþie
sanitarã a surselor ºi a instalaþiilor
centrale de alimentare cu apã.

-Este interzisã deversarea
apelor uzate în canalele deschise
cât ºi în rigolele carosabile, folosite
numai pentru evacuarea apelor
meteorice.

-Fosele septice vidanjabile prin
care sunt îndepãrtate apele uzate
menajere ºi fecaloid-menajere
provenite de la locuinþele neracor-
date la un sistem de canalizare se
amplaseazã la cel puþin 10 m faþã
de cea mai apropiatã locuinþã ºi
sursã de apã.

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

FC PPUCIOASA –– lliderul sseriei CC5

Informare ccetãþeni
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Începând cu data de
08.09.2021 trecerea de pietoni
din zona centralã a fost repusã
în funcþiune!

Eforturile noastre nu au
rãmas fãrã rãspuns ºi trecerea
de pietoni din zona intersecþiei
DN71 – Bulevardul Gãrii a fost
repusã în funcþiune la începutul
lunii septembrie, dupã ce în

data de 30.07.2021, echipa
contractatã de CNAIR pentru
realizarea marcajelor rutiere pe
DN 71 a procedat la ºtergerea
marcajului de traversare pentru
pietoni din zona intersecþiei DN
71 cu Bulevardul Gãrii ºi la
îndepãrtarea indicatoarelor
rutiere.

Din momentul desfiinþãrii

acestei treceri de pietoni a
urmat un ºir de situaþii extrem
de neplãcute în traficul din
zonã, acesta fiind foarte
aglomerat, generând nemulþu-
miri din partea cetãþenilor ºi
proteste spontane din partea
locatarilor din blocurile înveci-
nate trecerii. Urmare a prob-
lemelor create de anularea
acesteia în comunitatea noas-
trã, am fãcut eforturi pentru a
repune în funcþiune aceastã
trecere de pietoni. Am trimis
solicitãri cãtre CNAIR SA -
DRDP BUCUREªTI - SDN
TÂRGOVIªTE, INSPEC-
TORATUL DE POLIÞIE AL
JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA –
SERVICIUL RUTIER pentru a
reamplasa pe vechea locaþie o
trecere de pietoni, în cel mai
scurt timp, lucru care s-a ºi
întâmplat.

iinngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn,,
PPrriimmaarruull  

OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

Primãria Oraºului Pucioasa ia
mãsuri pentru stoparea întreruperilor
dese ale energiei electrice pe raza
localitãþii.

Zilnic apar opriri neanunþate care
produc neplãceri ºi pagube utilizato-
rilor.

”Oraºul Pucioasa nu este un oraº
de mâna a doua!!!

În general avem probleme (mai
mici sau mai mari) cu furnizorii de
utilitati.

Însã ceea ce se intamplã cu cei
de la Electrica în ultima perioadã
depãºeºte orice limitã a bunului simþ!

Cu sãptãmâni în care am avut
zeci de opriri neanunþate, cu zone
întregi rãmase fãrã energie electrica
ore în ºir (ºi asta periodic), cu
pagube provocate populaþiei din ce
in ce mai mari, cu numere de telefon
pentru intervenþii total nefuncþionale,
cu personal net inferior numeric
nevoilor reale, Electrica sfideazã prin
atitudine o întreagã comunitate!

Iar dacã mai vorbim ºi despre
modul în care sunt soluþionate
cererile pentru avize ºi noi racordãri
ajungem la concluzia cã aceastã
companie se comportã ca un
duºman al cetãþeanului ºi al firmelor,
nu ca un partener, nu ca un simplu
furnizor de utilitãþi!

Doi ani de dialog cu cei din
conducerea Electrica, la toate
nivelurile sale, au fost inutili!

Astãzi am trecut la urmãtoarea
etapã, reclamând comportamentul
abuziv al celor ce trebuiau sã fie
partenerii noºtri într-o Românie nor-
malã, la ANRE (Autoritatea
Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Energiei), prezentând situ-
aþia de la nivelul oraºului nostru ºi
cerând mãsuri urgente!

La Pucioasa ºi oriunde în þarã,
cetãþenii trebuie sã aibã în relaþia cu
furnizorii mai mult de un singur
“drept”, acela de a plãti facturile!!!
Ajunge!”, Primarul Oraºului
Pucioasa, ing. Constantin Ana.

Primãria Pucioasa pune la dis-
poziþia celor care doresc sã ajute la
stoparea acestei situaþii formulare de
reclamaþii cãtre Electrica.

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

SSttoopp îînnttrreerruuppeerriilloorr ddee ccuurreenntt!!

Trecerea dde ppietoni ddin zzona 
intersecþiei  DDN71 - BBulevardul 
Gãrii aa ffost rrepusã îîn ffuncþiune
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Prin investiþia propusã se
va consolida clãdirea, iar
anvelopanta construcþiei (for-
matã din pereþi de închidere
perimetralã, acoperiº tip
terasã /ºarpanta ºi subsol,
neizolate) va fi reabilitatã ter-
mic ºi protejatã de lumina

soarelui. Pereþii de închidere
vor fi termoizolaþi ºi finisaþi
corespunzator. De asemenea,
se va înlocui tâmplãria ºi se
vor reface în totalitate insta-
laþiile ºi finisajele interioare.

Pentru rezolvarea impuner-
ilor ISU se propune con-

strucþ ia unei scãri de eva-
cuare noi, dar ºi dotarea
clãdirii cu toate mijloacele de
aver tizare ºi signalisticã,
hidranþi interiori ºi exteriori,
uºi rezistente la foc, etc.

Deoarece colegiul nu
deþine la acest moment o salã
în care sã se poata desfãºura
întâlniri ºi evenimente organi-
zate de conducerea ºcolii,
spectacole pregãtite ºi organi-
zate de cercurile culturale
existente la nivelul colegiului,
s-a propus extinderea parþialã
cu încã un etaj, cu rolul de
salã multifuncþionalã.

La acest moment au fost
executate toate lucrãrile de
consolidare necesare ºi este
montatã suprastructura metal-
icã pentru al treilea nivel. Se
lucreazã la finisajele inte-
rioare ºi exterioare.

Cum am mai spus, toate
acestea sunt rezultatele unei

colaborãri solide, între un
constructor priceput ºi un
beneficiar implicat!

Cadrele didactice au fost
consultate în privinþa alegerii
finisajelor pentru a crea un
mediu cât mai adecvat
desfãºurãrii procesului de
învãþãmânt.

Pe lângã modernizarea
clãdirii Colegiului Naþional ºi
dotãri, Primãria Pucioasa
pregãteºte surprize minunate
în ceea ce priveºte amena-
jarea curþii pentru confortul
elevilor ºi cadrelor didactice.

O altã dovadã a faptului
ca perseverenþa dã roade:
Licitaþia pentru stabi-
lizarea, consolidarea si
modernizarea drumului
DC 8 a fost lansatã de
cãtre CNI!

Un vis poate prea înde-
pãrtat pentru locuitorii
cartierului MALURI prinde
contur!

Nimic nu a fost lãsat la
voia întâmplãrii în cazul
acestei investiþii serioase,
cu o valoare de aproape
14 milioane de lei (cu TVA
inclus).

S-au fãcut studii geolo-
gice ºi hidrologice foarte
amãnunþite pentru a gãsi
soluþii la toate problemele
existente pe traseul DC8

(deloc puþine).
Investiþia constã în

efectuarea unor impor-
tante lucrãri “de arta”,
pentru stabilizarea, con-
solidarea solului ºi prelu-
area apelor pluviale,
urmând ca la final, dupã
toate aceste operaþiuni, sã
se efectueze asfaltarea
drumului! 

S-a muncit foarte mult
ºi foarte serios la acest
proiect important! ªi sunt
sigur cã rezultatul va fi pe
mãsura aºteptãrilor!

Faptul cã termenul de
depunere a ofertelor este
scurt, 25.10. 2021, iar ter-
menul pentru proiectare ºi
execuþie este de doar 12
luni, ne dã speranþa cã

vom conecta foarte
curând la civilizaþie acest
superb cartier al oraºului
nostru!

AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn,,
pprriimmaarruull  

OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

C.N.N.T. PPucioasa –– UUn pproiect dde ssuflet!

ÎÎnn ccuurrâânndd  DDCC88 ccaarrttiieerr MMaalluurrii
vvaa ffii îînn lluuccrruu!!
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Aºa cum fiecare dintre noi
simþim cã tot ce e mai greu e sã fii
singur, la fel,  este o lecþie ºi pentru
biblioteci. Acum, mai mult ca
oricând, este momentul sã lucrãm
împreunã, sã învãþãm sã
împãrtãºim resurse, sã împãrtãºim
cunoºtinþe.

Din cauza provocãrilor pan-
demiei, este din ce în ce mai impor-
tant ca bibliotecile sã punã în apli-
care posibilitãþile oferite de
resursele tehnice ºi online mo-
derne, cu scopul de a-ºi pãstra
relaþiile reale  cu utilizatorii ºi rolul
care le revine în comunitate. Încã
de la începutul stãrii de urgenþã,
biblioteca “Gh.N.Costescu”
Pucioasa  a ºtiut sã fie aproape de
comunitate  prin organizarea
diferitelor evenimente cultural -
educative, evenimente ce s-au
derulat constant în aceasta
perioadã, activitãþi adaptate

condiþiilor actuale.
Astfel, Biblioteca

“Gh.N.Costescu” Pucioasa este
organizatoarea ºi gazda unei fru-
moase ºi inedite  expoziþii de
fotografii, sub genericul  IMPRESII,
a talentatei Andreea Voicu, din
Pucioasa.

Pentru Andreea, a  fotografia
este un mod deosebit de plãcut de
a petrece timpul liber,  o modalitate
interactivã de educaþie artisticã, un
mod de a descoperi/redescoperi
natura, anotimpurile, viaþa..O
fotografie este o imagine-matrice a
unui mic fragment de univers într-o
anumitã secundã. O simplã imag-
ine nu este altceva decât portretul
unei întâmplãri. Pe care o putem
uita. Dar o fotografie este portretul
unei amintiri de neuitat. Un joc al
memoriei ºi al amintirilor ce se mul-
tiplicã la infinit. În vacanþe ºi excur-
sii, ea era “fotografa“ familiei.

Peisajele imortalizate sunt
fotografii expresive, nu comerciale -
tânara artistã se lasa invadatã de
verdele profund al pãdurilor, de
albastrul lacurilor, cerului ºi frigului
zãpezii “Nu consider cã fotografia
cea mai reuºitã  este cea mai clarã,
ci  pe aceea care transmite ceva ºi
care are expresivitate. Când
fotografiez  pun mare accent pe
detalii”.

Personalitatea Andreei Voicu se
remarcã ºi în domeniul artei plas-
tice.

Lucrãrile ei  reflectã un proces
continuu de cãutare a calmului ºi
seninãtãþii, deºi, în mod paradoxal,
aceastã cãutare se concretizeazã
ºi se exprimã prin compoziþii
dinamice, marcate de neliniºte. Cu
realizarea lucrãrilor figurative a
dorit o reîntoarcere la naturã ºi la
concret. . Lucrãrile expuse la
Biblioteca “ Gh.N.Costescu” sunt

instalaþii artistice ºi ansambluri de-
corative , realizate în tehnici necon-
venþionale. Expoziþia pe ansamblu,
se doreºte a fi o experienþã vizualã
ineditã, menitã sã activeze cele mai
sensibile resorturi spirituale.
Lucrãrile sale oferã tuturor iubito-
rilor de artã ºansa unei cãlãtorii în
lumea expresiilor ºi a emoþiilor
transmise de universul monocrom
Albastru. Aceastã culoare a spiri-
tualitãþii ºi a loialitãþii îmbracã
fiecare tablou într-o luminã miste-
rioasã, irealã.

Concentrând rafinamentul
paletei cromatice într-o secvenþã
concisã, expoziþia “ Culoare” oferã
spre contemplare o colecþie de
frânturi de visuri, o simfonie cro-
maticã în care formele se topesc
printre gene. Apa, seninul cerului,
florile  sunt pretexte tematice pen-
tru o reverie sensibilã la care sun-
tem invitaþi de tânãra pictoriþã.

Oceanul cuprinde o infinitate de
nuanþe de albastru ºi o infinitate de
vietãþi marine. Sunt convinsã cã
Andreea  iubeºte  albastrul
începând cu adâncul mãrii ºi ter-
minând cu înaltul cerului.

Am  mai putea spune cã cel mai
mult o  bucurã pe Andreea, parcur-
sul, procesul realizãrii unei lucrãri,
problemele care apar ºi soluþiile
care o provoacã, toate fragmentele
care se asambleazã spre a-ºi gãsi
locul rânduit, sã se încadreze în
puzzle-ul final, ºi nãdãjduieºte ca,
în  picturile ei oamenii sã
regãseascã o parte din bucuria pe
care a trãit-o  lucrând la ele.

Fãrã a ne erija în critici de artã,
semnalãm talentul tinerei Andreea
Voicu, o felicitãm ºi o aºteptãm, în
viitor, pe simezele marilor galerii de
artã naþionale ºi internaþionale!

LLUUMMIINNIIÞÞAA    PPÎÎNNTTEEAA--GGOOGGIIOOIIUU

ÎÎnn  pplliinnãã  vvaarrãã!!
Existã momente în viaþã care

schimbã ºi definesc ceea ce eºti.
Cãlãtoria, este dechiderea minþii
cãtre o lume nouã, cãtre orice
neprevãzut. Nebunia cauzatã de
Pandemia Covid  este exact unul
dintre aceste momente. Descoperi
cã existã locuri ale cãror nume nu
rãsunã la prima rostire însã te
marcheazã pe viaþã prin fru-
museþea, naturaleþea lor ºi astfel
schimbã ceea ce eºti.

Iatã cã suntem în plin sezon,
într-o perioadã de relaxare dupã
restricþiile impuse, iar noi echipa
CNIPT Pucioasa putem spune cã
mare ne este bucuria sã simþim
din nou dorinþa oamenilor de a
cãlãtori. Am amintit de acel

moment definitoriu pentru cã l-am
auzit foarte des invocat de cãtre

turiºtii ce ne-au trecut pragul.
Oameni din þarã ºi de peste hotare
vin ºi îºi petrec vacanþa, aici la
Pucioasa. De ce? Pentru cã pas
cu pas, Pucioasa  renaºte, vorba
se duce, mica comunitate dintre
dealuri se face remarcatã. Pe
langã turiºti din þarã, în aceastã
varã am avut cel mai mare flux de
turiºti strãini de pânã acum.
Franþa, Belgia, Grecia, Germania,
Spania, Serbia, Bulgaria sunt þã-
rile ai cãror iubitori de cãlãtorii ne-
au vizitat.

Faptul ca suntem la curent cu
toate evenimentele ce uneori
afecteazã programul turiºtilor ne
ajutã sã dãm soluþii alternative
imediate (ex. viitura din zona
Zãnoaga – spre Platoul Padina).
Oamenii intrã în Centrul de
Informare cu drag ºi pleacã cu

gândul de a ne recomanda.
Centrul de Informare ºi

Promovare Turisticã Pucioasa are
o buna colaborare cu Biblioteca
Gh. N. Costescu, scopul comun
fiind promovarea culturii
româneºti. Din acestã frumoasã
colaborare a rezultat ºi vizita unui
numeros grup format din membri
Cenaclului literar ”Mihai
Eminescu”- Bucureºti, membri ai
Uniunii ziaristilor profesionisti din
România ºi membri ai Uniunii
Epigramiºtilor din România, alãturi
de care am vizitat Muzeul de
Enografie Pucioasa ºi Tabara de
sculpturã din Parcul central. Pe
parcursul celor cinci zile petrecute
în Pucioasa, grupul a beneficiat de
îndrumãri ºi sprijin privind organi-

zarea unor itinerarii adecvate
vâstei ºi interesului lor profesional.
Acest sejur la Pucioasa a
reprezentat o experienþã ineditã
pentru mulþi dintre vizitatori, ce au
fost plãcut impresionaþi de cãldura
ºi amabilitatea oamenilor locului ºi
au promis cã vor reveni alãturi de
alþi iubitori de culturã ºi cãlãtorii.

Oricând doriþi sã porniþi în fru-
moasa lume a cãlãtoriilor - Centrul
Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã Pucioasa va
stã la dispoziþie - Pucioasa, Str
Republicii , nr 61.

AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu,,
ddiirreeccttoorr  

CCNNIIPPTT  PPUUCCIIOOAASSAA

Încercãm ssã ffim cceea 
ce îîºi ddoreºte ccomunitatea!

CNIPT PPUCIOASA
– aaproape dde ooameni!

BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului
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Clopoþelul a sunat ºi anul
acesta pentru începerea unui
nou an ºcolar. Cu emoþii poate
mai mari decât în anii anteriori,
ºcolarii ºi preºcolarii, însoþiþi de
pãrinþi sau bunici au pãºit spre
unitãþile de învãþãmânt. Cu

încredere ºi speranþã ºi pri-
marul Oraºului Pucioasa a fost
alãturi de învãþãcei ºi dascãli
pentru a le adresa un mesaj de
suflet.

Anul ºcolar 2021-2022 a

început luni, 13 septembrie, cu
griji noi ºi probleme vechi. Este
al doilea an în care ºcoala
începe în vremuri de pan-
demie. ªi deºi mulþi îºi puneau
speranþe într-o ameliorare a
situaþiei epidemice, lucrurile nu

sunt deloc îmbucurãtoare.
Cu toate acestea, dacã

anul trecut pãrinþii nu s-au
putut bucura alãturi de copiii lor
de emoþia primei zile, de data
aceasta au putut participa la
festivitãþi, însã cu mascã de

protecþie ºi  respectarea dis-
tanþei de siguranþã faþã de
ceilalþi.

În continuare, medicii
insistã sã fie respectate re-
gulile sanitare din pandemie:
mascã, distanþare, iar acolo

unde este posibil, vaccin anti-
COVID. Specialiºtii îi îndeam-
nã pe pãrinþi ca la primul simp-
tom, specific unei rãceli, sã-ºi
testeze copilul anti-COVID ºi
sub nicio formã sã-l lase la
ºcoalã.

Pista de Aeromodele de
pe dealul Moþãianca a fost
martora unui eveniment
deosebit. În data de 4 sep-
tembrie a avut loc Fly
Friends 2021 - Show-ul 
aviatic cu aeromodele
radiocomandate Cupa ing.
Ioan Zeicu ºi Cupa Prof.
Dumitru Diaconescu. Cei
prezenþi au putut urmãri
zborul minunat al aparatelor
radiocomandate. Atmosfera
a fost una plãcutã, relaxan-
tã, prilej de bucurie ºi
”încãrcare a bateriilor”
într-o oazã de liniºte în
naturã. Organizatori au fost
profesorii Nicolae ºi Sandu
Diaconescu, profesori la
Clubul Copiilor Pucioasa.
Parteneri: Primãria ºi
Consiliul Local Pucioasa,
Clubul Copiilor Pucioasa,
Muzeul Aviatic Pucioasa
General Cosmonaut Dumi-
tru Prunariu, WEB-A-DO
Participanþi: Pasionaþi de
aeromodele din 5 judeþe 
( Braºov, Buzãu, Bucureºti,
Dâmboviþa, Bacãu) 
ºi Israel.

Show aaviatic ccu aaeromodele 
radiocomandate lla PPucioasa!

Redactor: AAlexandra RRizea

A îînceput uun nnou aan ººcolar!


