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Guvernul a aprobat
Master-PPlanul investiþiilor
în turism!

Judeþul Dâmboviþa
este prins în program
cu obiective importante, printre care construirea unei baze de
tratament ºi valorificare
a apei sulfuroase pe
Dealul Moþãianca ºi în
zona “La Sursã” din
Oraºul Pucioasa ºi
amenajarea unei zone
de agrement pe lacul
de acumulare din
Pucioasa.
Vom reveni
cu detalii!

Naºterea Maicii
Domnului – 8 Septembrie

În fiecare an, la data de 8 septembrie, creºtinii sãrbãtoresc
Naºterea Maicii Domnului, cunoscutã în popor drept Sfânta Maria
Micã. Este prima sãrbãtoare din
cursul anului bisericesc, care a
început la 1 septembrie ºi totodatã
cea mai mare sãrbãtoare a toamnei. În aceastã zi credincioºii merg
de dimineaþa la bisericã, pentru a
asculta slujba ºi pentru a se închina la icoana Maicii Domnului.
Fecioara Maria s-a nãscut într-o
familie de creºtini, Ioachim ºi Ana.
Aceºtia, deºi înaintaþi în vârstã,
s-au rugat cu tãrie pentru a avea
un prunc. Tradiþia spune cã Îngerul
Gavriil i-a vestit cã ruga lor a fost
ascultatã ºi cã Dumnezeu le va da

cel mai de preþ dar, un prunc, ales
al Domnului, pe care au botezat-o
Maria. Naºterea Maicii Domnului (8
septembrie), Intrarea în bisericã
(21 noiembrie), Buna Vestire (25
martie) ºi Adormirea Maicii
Domnului (15 august) sunt cele
patru mari sãrbãtori creºtine închinate Sfintei Fecioare Maria,
Nãscãtoarea de Dumnezeu.
De Naºterea Maicii Domnului,
bãrbaþii nu meºteresc ºi nu fac
treabã în gospodãrie, iar femeile
nu cos ºi nu spalã rufe. Se spune
cã rugãciunile adresate Maicii
Domnului în aceastã sfântã zi de
sãrbãtoare de cãtre cele care îºi
doresc un copil sunt mai ascultate
ca oricând.

În credinþa popularã, sãrbãtoarea Naºterii Maicii Domnului
reprezintã hotarul astronomic dintre varã ºi toamnã, momentul în
care se dã startul lucrãrilor agricole
de toamnã ºi momentul în care
noul anotimp începe sã îºi intre în
drepturi.
Mai existã ºi o altã superstiþie
româneascã conform cãreia cei
care mãnâncã gãtit la foc în aceste
zile au ºansa de a atrage asupra
lor boli care îi pocesc. Se aprinde
în schimb candela în dreptul
icoanei Maicii Domnului ºi se lasã
sã ardã pe tot parcursul sãrbãtorii.

Atenþie!

Aveþi la
dispoziþie
un numãr
de TelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) 0800 800 326, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a activitãþii administrative.

Invitaþie
la cinema...
în aer liber!
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Mesajul Primarului
Oraºului Pucioasa
ing. Constantin
Emilian Ana
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Pucioasa

Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
- ºedinþã ordinarã din 27.07.2017 -

HOTÃRÂRE

cutãrii obiectivului de investiþii:
”Construire bazin didactic de înot,
oraº Pucioasa, judeþul Dâmboviþa”.

Privind: Repartizarea a patru
locuinþe ANL.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene, prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.”
S.A., a amplasamentului ºi asigurarea condiþiilor în vederea executãrii obiectivului de investiþii:
Construire Secþie Psihiatrie ºi
reabilitare ºi modernizare Secþie
Recuperare Medicalã din cadrul
Spitalului Orãºenesc Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa.

Privind: Cesionarea contractului
de închiriere pentru cam. 15, bl.
Omnia, str. F. Popescu.

HOTÃRÂRE

Privind: Cesionarea contractului
de închiriere pentru ap. 61, bl. 103,
str. Stadionului.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Cesionarea contractului
de închiriere pentru ap. 47, bl. 103,
str. Stadionului.

HOTÃRÂRE

Privind: Cesionarea contractului
de închiriere pentru ap. 30, bl. 103,
str. Stadionului.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea indicatorilor
aferenþi execuþiei bugetului local a
UA.T. Oraºul Pucioasa încheiate la
30 iunie 2017 conform Ordinului
Comun al Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi Ministerul
Finanþelor Publice.

HOTÃRÂRE

Privind: Desemnarea unui
reprezentant al U.A.T. Oraºul
Pucioasa în Adunarea Generalã a
Acþionarilor S.C. Compania de Apã
Târgoviºte Dâmboviþa S.A.

HOTÃRÂRE

Privind: Numirea domnului
Þopa Ion în funcþia de manager la
Centrul Cultural European al
Oraºului Pucioasa.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea Anexei nr. 1
la HCL nr. 31/23.02.2017 referitoare la Stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul
lunar de carburanþi pentru autoturisme, maºini ºi utilaje ce deservesc parcul auto al Primãriei
Pucioasa.

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea ºi completarea art. 6, alin. (2) ºi alin. (5)
din Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru
ocuparea funcþiei de manager persoanã fizicã din Spitalul Orãºenesc
Pucioasa, aprobat prin H.C.L. nr.
106/29.06.2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea redistribuirii
cheltuielilor de personal ºi cheltuielilor cu bunuri ºi servicii aferente
ordonatorilor terþiari de credite din
învãþãmântul de stat de pe raza
oraºului Pucioasa ºi aprobarea rectificãrii bugetelor acestora.

Privind: Rectificarea bugetului
local pe anul 2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice
ºi personalului didactic auxiliar.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea cofinanþãrii
Proiectului Regional de dezvoltare
a infrastructurii de apã ºi apã uzatã
din judeþul Dâmboviþa, în perioada
2014-2020.

ªtiaþi cã…?
● În secolul al V-lea î. H., grecii antici
savurau un desert asemãnãtor cu îngheþata?
● O formã timpurie de îngheþatã a fost
adusã de Marco Polo în Europa, în jurul anului 1300?
● Pe la 1700 acest dulce era considerat
în America o delicatesã, fiind savurat doar de
oamenii din înalta societate?
● Primul cornet de îngheþatã a fost creat
în anul 1904?
● În anul 1984, în SUA, preºedintele
Ronald Reagen a declarat iulie luna naþionalã a îngheþatei? Ziua Naþionalã a
Îngheþatei a fost stabilitã a treia duminicã din
weekend.
● Cantitatea totalã de îngheþatã consumatã într-un an, la nivel mondial, este 15
miliarde de litri? Asta este suficient pentru a
umple 5.000 de piscine olimpice.
● În fruntea consumului anual de
îngheþatã stau urmãtoarele þãri: Noua
Zeelandã, SUA, Australia, Finlanda, Suedia?
● Cea mai înaltã îngheþatã din lume la
cornet a avut o dimensiune de 2.7 metri?
Aceasta a fost pregãtitã în Italia.

HOTÃRÂRE

Privind: Cesiunea contractului
de închiriere nr. 2060/19.04.1997,
ce are ca obiect închirierea a douã
terenuri în suprafaþã de 5,72 mp
fiecare, situate în oraºul Pucioasa,
Piaþa Centralã Cartaxo ºi str.
Republicii, Spitalul Orãºenesc
Pucioasa, precum ºi cesiunea contractului 8615/11.12.1998 ce are ca
obiect închirierea terenului în
suprafaþã de 6 mp situat în oraºul
Pucioasa, str. Republicii, bloc Delia,
de la SC ARTPRESS IMPACT SRL
la SC CALLIOPE SRL.

- ºedinþã extraordinarã
din 11.08.2017 HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea corectãrii
erorii materiale din HCL nr.
130/13.07.2017 cu privire la
Rectificarea bugetului local pe anul
2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea susþinerii
financiare cu suma de 10 mii lei a
deplasãrii unui grup de elevi din
cele douã oraºe înfrãþite - Pucioasa
ºi Vadul lui Vodã - cãtre oraºul
partener în perioada 24 iulie 2017 25 august 2017.

● Cea mai mare parte din cantitatea de
vanilie utilizatã pentru prepararea îngheþatei
provine din Madagascar ºi Indonezia?
● Cea mai frecventã aromã este vanilia?
Pe locul 2 se aflã ciocolata. Cu toate astea,
dintre cele douã, îngheþata de ciocolatã a
fost prima inventatã.
● Cel mai popular toping din lume este
cel de ciocolatã?
● E nevoie de 12 kilograme de lapte pentru a produce un singur galon de îngheþatã?
● Potrivit NASA, îngheþata se aflã în top
3 mâncãruri cãrora astronauþii le simt lipsa
când sunt în spaþiu? Celelalte douã sunt
pizza ºi bãuturile acidulate.
● Durerile de cap de la îngheþatã sau
„îngheþarea creierului” are loc de cele mai
multe ori atunci când îngheþata intrã pentru
prima oarã în contact cu limba? Aceste
dureri sunt rezultatul terminaþiilor nervoase
de pe cerul gurii care transmit creierului
mesajul cã are loc pierderea de cãldurã.
● Arborele de cacao din ale cãrui boabe
se preparã ciocolata, se numeºte
„Theobroma”? Acest termen provine din
limba greacã ºi poate fi tradus ca „hrana
zeilor”.
● Aproximativ 70% din totalitatea arborilor de cacao din întreaga lume sunt cultivaþi

HOTÃRÂRE

Privind: Completarea Anexei nr.
1 la HCL nr. 31/23.02.2017 modificatã prin HCL nr. 144/27.07.2017
referitoare la Stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanþi pentru
autoturisme, maºini ºi utilaje ce
deservesc parcul auto al Primãriei
Pucioasa.

HOTÃRÂRE

Privind:
Aprobare
Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) - Creare
zonã de agrement Moþãianca în
staþiunea balneoclimaticã Oraº
Pucioasa, amplasament situat în
oraºul Pucioasa, strada Carierei.

Privind: Stabilirea ºi constituirea
chiriilor, pentru locuinþele destinare
tinerilor, în regim de închiriere, realizate prin Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe, precum ºi virarea sumei
reprezentând recuperarea investiþiei din chirira calculatã, în contul
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe.

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene, prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.”
S.A., a amplasamentului ºi asigurarea condiþiilor în vederea exe-

în Africa?
● Un arbore de cacao poate produce
aproximativ 2.000 de pãstãi/an?
● Cuvântul „ciocolatã” îºi are originea în
cuvântul mayaº „chocol”? Acesta înseamnã
„bãuturã caldã”. Aztecii numeau aceastã
bãuturã amarã ºi caldã „Xacoatl”.
● Prima ciocolatã a fost produsã în anul
1842, de cãtre compania Cadbury?
● Primul biscuite de ciocolatã a fost creat
din greºealã de Ruth Wakefield? Aceasta a
dat reþeta descoperitã companiei Nestle, în
schimbul livrãrii de ciocolatã pe viaþã.
● Consumul zilnic de ciocolatã neagrã
reduce riscul de boli ale inimii cu o treime?
Sigur cã acum nu trebuie sã exagerãm cu

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene, prin Compania Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.”
S.A., a amplasamentului ºi asigurarea condiþiilor în vederea executãrii obiectivului de investiþii:
Reabilitare ºi modernizare Piaþa
Cartaxo, Piaþa Cartaxo, judeþul
Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre
Ministerul
Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor
Europene,
prin
Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului ºi
asigurarea condiþiilor în vederea
executãrii obiectivului de investiþii:
Reabilitare ºi modernizare Grãdina
de varã, Oraº Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

Privind: Rectificarea nugetului
local ºi rectificarea bugetului Centrului Cultural European Pucioasa
Dâmboviþa, pe anul 2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea organizãrii
Serbãrilor Bãilor Pucioasa în
perioada 01 septembrie 2017-03
septembrie 2017, a programului
acestora ºi a devizului estimativ de
cheltuieli.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobare modificare
denumire obiectiv de investiþii.

cantitatea consumatã.
● Ciocolata nu este bunã pentru pisici ºi
cãþei? Aceasta poate provoca chiar moartea
acestora.
● Mirosul de ciocolatã sporeºte undele
creierului
„theta”
care
declanºeazã
relaxarea.
● Ciocolata este mai eficientã decât
codeina în caz de tuse?
● Un râu adevãrat de ciocolatã a fost
creat special pentru filmele Willy Wonka ºi
Fabrica de Ciocolatã. Pentru producerea lui
s-a folosit apã, ciocolatã ºi cremã. Acest râu
nu a rezistat mai mult de câteva zile.
● Oamenii din întreaga lume cheltuie mai
mult de 7 miliarde de dolari/an pentru ciocolatã?
● Ciocolata nu provoacã sau agraveazã
acneea? Acesta este doar un mit.
● 28 de grame de ciocolatã sau de cacao
conþin 10% din doza zilnicã recomandatã de
fier?
Dupã cum observãm, în cantitãþi moderate, consumul de ciocolatã are chiar ºi unele
beneficii. Dacã totuºi sunteþi reticenþi cu
privire la ciocolata din comerþ, mai ales pentru copii, iatã o reþetã de ciocolatã raw vegan
fãcutã-n casã, pe care puteþi sã o încercaþi!

Buletin de informare
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STIMAÞI CETÃÞENI,
ATENÞIE! Un incendiu de grãsimi NU se stinge cu apã; recipientul în care s-a produs incendiul se acoperã cu un capac sau cu o
cârpã umedã.
EVACUAREA ÎN CAZ DE INCENDIU
● Discutaþi cu toþi membrii familiei, ºi în special cu copiii, posibilitãþile de evacuare din locuinþã.
● Se recomandã ca evacuarea în caz de incendiu sã se
efectueze cât mai aproape de podea, unde aerul este lipsit de fum
în caz de incendiu. Exersaþi evacuarea din locuinþã cu copiii.
● Nu îi încuiaþi pe copii în casã. Lãsaþi-le cheia. Un numãr ridicat de decese în rândul copiilor au loc anual din cauzã cã pãrinþii îi
lasã singuri în casã fãrã nici o posibilitate de a putea ieºi din
locuinþã în caz de incendiu.
● Curãþaþi periodic spaþiile de depozitare din locuinþã. Nu pãstraþi ziare ºi reviste vechi care, în caz de incendiu ar putea contribui la producerea unei cantitãþi ridicate de cãldurã ºi fum.
ÎN CAZUL PRODUCERII INCENDIULUI:
Verificaþi uºile închise dacã sunt fierbinþi, înainte de a le
deschide. Dacã trebuie sã treceþi prin spaþii în care uºile sunt
închise, verificaþi cu dosul mâinii partea de sus a uºii, clanþa ºi spaþiul dintre uºã ºi cadrul uºii. Nu folosiþi niciodatã palma sau degetele
pentru a face aceastã verificare.

În ultimii ani se constatã o intensificare atât a tipurilor de riscuri
cât ºi a frecvenþei de manifestare a acestora, ce ameninþã viaþa ºi
sãnãtatea populaþiei, mediul înconjurãtor, patrimoniul public ºi privat.
Actele normative ce reglementeazã activitatea de prevenire a
situaþiilor de urgenþã s-au modificat, fiind corelate cu legislaþia existentã în comunitatea europeanã.
Scopul realizãrii acesteia este de a-i face pe cetãþeni sã
conºtientizeze riscurile din zona în care trãiesc ºi de a-i informa
asupra mãsurilor de prevenire ºi comportamentului pe care sã-l aibã
în diferite cazuri.
Multe dintre efectele unor situaþii de urgenþã pot fi limitate sau
chiar eliminate, dacã acþionaþi la timp ºi ºtiþi cum sã interveniþi
corect.
De aceea, este bine sã vã informaþi dinainte asupra pericolelor
cu care vã puteþi confrunta, sã vã însuºiþi mãsurile ºi regulile de prevenire a eventualelor situaþii de urgenþã ºi sã participaþi la exerciþiile
ºi simulãrile pe care le organizeazã autoritãþile publice locale sau
forþele profesioniste de intervenþie.

NU UITAÞI!
PRINTR-U
UN COMPORTAMENT PREVENTIV,
VÃ SALVAÞI VIAÞA ªI BUNURILE!

Dacã uºa e fierbinte

INCENDIUL
REGULI ªI MÃSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
● DOTAREA CU DETECTOARE INDIVIDUALE DE FUM
Se recomandã instalarea detectoarelor individuale de fum (câte
unul la dormitoare, camera de zi, holuri). Funcþionarea corectã a
acestora reduce la jumãtate numãrul victimelor incendiilor. Verificaþi
funcþionarea detectoarelor, curãþaþi-le lunar ºi înlocuiþi bateriile cel
puþin o datã pe an. Înlocuirea detectoarelor se face o datã la 10 ani.
MATERIALE INFLAMABILE
● Nu folosiþi niciodatã motorinã, benzinã, naftalinã sau alte
materiale inflamabile în interiorul locuinþei.
● Carburanþii sau alte lichide inflamabile pentru uz caznic se
pãstreazã numai în ambalaje metalice special destinate, închise
ermetic, în locuri protejate ºi fãrã a se depãºi cantitatea de 25 l.
● Nu fumaþi niciodatã în apropierea lichidelor inflamabile.
● Nu folosiþi niciodatã afumãtori improvizate ºi nu le amplasaþi
în magazii, poduri, remize, sub ºoproane sau lângã materiale combustibile. Afumãtorile se confecþioneazã din zidãrie de cãrãmidã ºi
materiale incombustibile ºi se amplaseazã independent de celelalte
construcþii din gospodãrie.
● Nu aºezaþi buteliile de gaze în apropierea surselor de cãldurã ori sub acþiunea directã a razelor solare.
● Nu folosiþi butelii de gaze lichefiate fãrã regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate
sau lãrgite la capete.
● Nu încãlziþi buteliile cu flacãrã ºi nu le folosiþi în poziþie culcatã, rãsturnatã sau înclinatã.
● Se interzice transvazarea gazului din butelii în orice alte
recipiente sau folosirea de butelii improvizate.
SISTEMELE DE ÎNCÃLZIRE
● Asiguraþi verificarea, curãþarea ºi repararea coºurilor de fum
cel puþin o datã pe an, de cãtre o persoanã autorizatã. Tãiaþi
crengile copacilor aflate deasupra sau în apropierea coºurilor de
fum.
● Amplasaþi materialele combustibile la o distanþã faþã de
sobe. Asiguraþi izolarea sobei faþã de podea ºi pereþii din apropiere.
● Folosiþi doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat
sistemul de încãlzire ºi respectaþi întocmai instrucþiunile producãtorului.
● Depozitaþi cenuºa într-un container de metal în exteriorul
locuinþei ºi la distanþã de casã, grajd, fânar, depozite, etc.
● Amplasaþi un ecran în faþa focarului ºemineului ºi þineþi uºiþa
închisã la sobã.
● Stingeþi întotdeauna focul din sobã înainte de culcare.
FOCUL DESCHIS
● Pãstraþi chibriturile ºi brichetele departe de copii ºi, dacã

este posibil, închise.
● Nu aºezaþi lumânãrile aprinse în apropierea materialelor
combustibile.
● Lumânãrile aprinse se amplaseazã într-un suport stabil,
incombustibil.
● Înainte de a pãrãsi o încãpere, stingeþi toate lumânãrile.
● Se interzice folosirea chibriturilor, lumânãrilor, lãmpilor de iluminat cu petrol, în spaþii cu pericol de incendiu/explozie, cum sunt
depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaþii în care se
simte miros de gaz ºi altele asemenea.
● Se interzice folosirea flãcãrii pentru verificarea etanºeitãþii
buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz verificarea se face numai cu emulsie de apã cu
sãpun.
● Arderea resturilor menajere se face doar la distanþe corespunzãtoare de locuinþe ºi anexe gospodãreºti, asigurându-se
supravegherea pe tot parcursul acesteia. Înainte de a pãrãsi locul
de ardere, se stinge cu apã.
● La arderea miriºtilor se solicitã permis de lucru cu foc de la
primãrie ºi se respectã mãsurile cuprinse în acesta.
FUMATUL
● Nu fumaþi în pat sau când sunteþi obosit ori aþi luat medicamente.
● Când fumaþi, trebuie sã aveþi lângã dumneavoastrã o scrumierã. Nu lãsaþi þigara aprinsã înainte de a pãrãsi încãperea ºi
umpleþi cu apã scrumiera în care se aflã mucurile înainte de a le
arunca.
INSTALAÞII/ECHIPAMENTE ELECTRICE
În locuinþele ºi gospodãriile populaþiei se interzic:
● Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor,
întrerupãtoarelor, dispozitivelor de protecþie cu defecþiuni sau cu
improvizaþii.
● Suprasolicitarea reþelei electrice folosirea simultanã a mai
multor receptori.
● Nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum
sunt: fier de cãlcat, reºou, radiator ºi altele asemenea.
● Folosirea siguranþelor fuzibile supradimensionate prin
înlocuirea cu liþã a fuzibilului calibrat.
ALTE SFATURI UTILE
● Pentru asigurarea intervenþiei în caz de incendiu se recomandã amplasarea în bucãtãrii a unui stingãtor de incendiu sau a
unei pãturi de incendiu.
● Solicitaþi la primãrie efectuarea unui control de prevenire a
incendiilor de cãtre componenta preventivã a serviciului voluntar
pentru situaþii de urgenþã. Controlul preventiv este gratuit.

Dacã uºa e rece

Nu o deschideþi!
Deschideþi încet uºa ºi
Dacã locuiþi la parter
asiguraþi-vã cã incendiul
încercaþi sã ieºiþi pe fereastrã. ºi/sau fumul de incendiu
Dacã nu puteþi ieºi din casã: nu blocheazã cãile de
-etanºaþi spaþiile din jurul
evacuare.
uºii ,inclusiv gaura cheii,
În cazul în care cãile de
împotriva pãtrunderii fumului evacuare sunt blocate,
de incendiu.
închideþi imediat uºa
-deschideþi fereastra încãperii ºi cãutaþi o altã posibilitate
în care vã aflaþi ºi strigaþi
de evacuare (de exemplu,
dupã ajutor.
o fereastrã, dacã e posibil).
-rãmâneþi în cadrul ferestrei Dacã evacuarea este
pânã la sosirea pompierilor. posibilã, ieºiþi imediat din
casã ºi închideþi uºile în
urma dumneavoastrã.
Deplasaþi-vã cât mai
aproape de podea.
● Ieºiþi urgent din locuinþã. Nu zãboviþi înãuntru pentru a încerca sã vã salvaþi obiecte sau sã stingeþi incendiul. Fiecare secundã
conteazã pentru viaþa dumneavoastrã.
● Închideþi uºile în urma dumneavoastrã pentru a limita propagarea incendiului.
● Nu vã întoarceþi în casã pentru a vã lua obiecte considerate
importante. Viaþa dumneavoastrã este mai de preþ.
● Când aþi ajuns în exterior, sunaþi la „112”.
ATENÞIE! Dacã vi s-au aprins hainele, vã acoperiþi faþa cu
mâinile, vã aºezaþi la pãmânt ºi vã rostogoliþi stânga-dreapta pânã
ce se stinge focul. Nu alergaþi! Astfel, înteþiþi focul.
DUPÃ STINGEREA INCENDIULUI:
● Dacã sunt victime sau chiar dumneavoastrã sunteþi victimã
în urma unui incendiu, sunaþi la „112” ori rugaþi pe cineva sã sune.
● Rãciþi cu apã ºi acoperiþi arsurile cu feºe sterile pentru a
reduce ºansele de infectare.
● Reveniþi în locuinþã doar dupã ce aþi obþinut acordul pompierilor.
● Dacã sunteþi chiriaº, contactaþi proprietarul locuinþei.
Cadru tehnic P.S.I.
Nãstase Cornel

BIROU STARE CIVILÃ
IULIE 2017
NAªTERI
LEFTERICÃ PIERRE-EDOUARD –
9.01.2017 (ACT TRANSCRIS), MOC YANISANDREI -5.05.2017 (ACT TRANSCRIS).
LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!
CÃSÃTORII
GORGON ªTEFAN ªI LUNGEANU
IULIANA-ELENA – 1.07.2017, SAULEA
GEORGIAN-ALBERT ªI BUZEA CRISTINA
– ELENA – 1.07.2017, SAMOILÃ FLORINALEXANDRU ªI POPESCU ANDREEAIOANA– 1.07.2017, DOBRE ALEXANDRU -

FILIAN ªI IONESCU ANTONIA-ELENA –
15.07.2017, GHEORGHE DANIEL ªI
DORULEÞ GEORGETA – 15.07.2017,
BRÎNZICÃ GHEORGHE ªI EFTIMIE
GABRIELA – 17.07.2017, MANTA CONSTANTIN -CÃTÃLIN ªI OPREA ELENAIZABELA – 22.07.2017, VEVERIÞÃ
ALEXANDRU-GABRIEL ªI COªCODARU
PETRUÞA – 22.07.2017, TUDOR CRISTIAN-IOAN
ªI
COJENEL
IOANAMÃDÃLINA – 22.07.2017, COMAN ADRIANMIHAI ªI UÞA ELENA- IONELA -28.07.2017,
CÃPRARU BOGDAN – NICUªOR ªI FERÞU
ELENA-DIANA – 28.07.2017, STÃNILÃ

ANDREI -CONSTANTIN ªI COLAN
ANDREEA – GEORGIANA – 29.07.2017,
FLOREA DANIEL ªI ROªOIU LOREDANA MARINELA – 29.07.2017, ªCHIOPU
DUMITRU-VIOREL ªI DUMITRU RODICA –
29.07.2017,
LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!
DECESE
ªTEFÃNESCU ªTEFAN- 79 ANI,
CÎRSTEA VALERIEA – 82 ANI, SCOBAI
DUMITRU-IORGU – 71 ANI, DUMITRU
MARIA – 86 ANI, ªERBÃNOIU FLOAREA –
87 ANI, POPA VIRGIL – 71 ANI,

BÃRBULESCU ALEXANDRU – 86 ANI,
SÂRBU VARVARA – 86 ANI, MARTOACÃ
BERNARD – 55 ANI, PODOREANU
CIREªICA -84 ANI, GRANCEA ION -79 ANI,
IONIÞÃ ION – 70 ANI, ILIE STELIAN – 62
ANI, DOGARU ALEXANDRU – 79 ANI,
MAGHIARI ELENA- 81 ANI.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT,
Inspector stare civilã,
Jeculescu Raluca
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Invitaþie la cinema... în aer liber!
Filme de excepþie au adunat puciosenii ºi
nu numai în Parcul Central din Pucioasa!
Douã weekenduri, în aer liber, au rulat
filme româneºti premiate ºi aplaudate la festivaluri din þarã ºi strãinãtate.
Ideea organizatorilor, Primãria Oraºului
Pucioasa, Consiliul Local ºi Centrul Cultural
European Pucioasa, s-a dovedit a fi una
extrem de bine primitã ºi apreciatã de cãtre
cetãþeni. Cu mic, cu mare s-au strâns ºi au
urmãrit cu atenþie peliculele, dar ºi spectacolele pentru copii ce s-au desfãºurat în
aceastã perioadã.
Alexandra Rizea

BIROUL VENITURI VÃ INFORMEAZÃ!
În temeiul art. 47 alin. 5 din Legea nr. 207/2015- privind Codul de procedurã fiscalã, comunicãm cã au fost emise acte administrative fiscale pentru urmãtorii
contribuabili, conform tabelului anexat.
Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia:
pe pagina de INTERNET la adresa www.primpuc.ro;
la sediul U.A.T. Oraºul Pucioasa - str. Fântânelor nr. 7, Biroul Venituri.
Nr. crt.
Numele si prenumele contribuabilului
Nr. si data actului administrativ
Domiciliul
1
ATANASIU IULIA
Somatia nr. 37298/18.07.2017
PUCIOASA
2
BODRUG MADALINA
Somatia nr. 37331/26.07.2017
PUCIOASA
3
CALOIU LAURA CAROLINA
Somatia nr. 37314/24.07.2017
PUCIOASA
4
COSTACHE GHEORGHE
Somatia nr. 37255/07.07.2017
PUCIOASA
5
DANCIU MIHAELA MADALINA
Somatia nr. 37275/17.07.2017
PUCIOASA
6
DEGERATU RADU DECEBAL
Somatia nr. 37263/10.07.2017
PUCIOASA
Somatia nr. 37264/10.07.2017
7
DUMITRA NICOLAE
Somatia nr. 37251/07.07.2017
PUCIOASA
Somatia nr. 37253/07.07.2017
8
FOCAN IONUT GABRIEL
Somatia nr. 37317/25.07.2017
PUCIOASA
9
ILIE VASLE
Somatia nr. 37338/27.07.2017
PUCIOASA
10
IONESCU ZAHARIE
Somatia nr. 37272/10.07.2017
PUCIOASA
11
LUCA CRISTIAN
Somatia nr. 37256/07.07.2017
PUCIOASA
12
MANOLE ROBERTO ADRIAN
Somatia nr. 37333/26.07.2017
PUCIOASA
13
NEACSA VASILE
Somatia nr. 37320/25.07.2017
PUCIOASA
14
NICOLICEA AURELIA
Somatia nr. 37278/17.07.2017
PUCIOASA
15
PAVEL OVIDIU ANDREI
Somatia nr. 37291/18.07.2017
PUCIOASA
16
PESCARU BOGDAN
Somatia nr. 37336/27.07.2017
PUCIOASA
17
PINTEA MIHAI
Somatia nr. 37294/18.07.2017
PUCIOASA
18
POPESCU MIHAIL CIPRIAN
Somatia nr. 37300/18.07.2017
PUCIOASA
19
PURCAREA VASILE
Somatia nr. 37269/10.07.2017
PUCIOASA
20
SAMFIR ELENA
Somatia nr. 37245/05.07.2017
PUCIOASA
21
SERBAN STEFANITA VASILE
Somatia nr. 37246/05.07.2017
PUCIOASA
22
SOLOMON PETRE
Somatia nr. 37327/26.07.2017
PUCIOASA
23
SOLOMON VASILE
Somatia nr. 37335/27.07.2017
PUCIOASA
24
STANCU ALEXANDRU
Somatia nr. 37266/10.07.2017
PUCIOASA
25
STROESCU CORNEL
Somatia nr. 37276/17.07.2017
PUCIOASA
26
TABACU DUMITRU
Somatia nr. 37326/26.07.2017
PUCIOASA
27
TIRCA ADRIAN BOGDAN
Somatia nr. 37242/04.07.2017
PUCIOASA
Somatia nr. 37328/26.07.2017
28
TRIFU BOGDAN ION
Somatia nr. 37282/18.07.2017
PUCIOASA
29
UDREA VICTORITA MIHAELA
Somatia nr. 37301/19.07.2017
PUCIOASA
Somatia nr. 37299/18.07.2017
Somatia nr. 37248/05.07.2017
30
IONITA ELENA
Proces verbal insolvabilitate
PUCIOASA
nr. 17245/31.07.2017
31
TANASE MIHAI ADRIAN
Somatia nr. 37315/24.07.2017
PUCIOASA
Actele administrative pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte fiscale se considerã comunicate în termen de 15 zile de la data afiºãrii anunþului, respectiv data de 19.08.2017.
Relaþii referitoare la acest anunþ puteþi solicita d-nei Solomon Gabriela - ºef Birou Venituri - la nr. de telefon 0245232277- int. 222
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Mesajul Primarului Oraºului Pucioasa
ing. Constantin Emilian Ana
Joi, 10 August 2017, s-au purtat discuþii
importante cu privire la viitorul Spitalului
Orãºenesc Pucioasa!
Ministrul Sãnãtãþii - Florian Bodog ºi
preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate - Marian Burcea s-au aflat în vizitã
de lucru la Pucioasa!
Ministrul Florian Bodog, preºedintele
CNAS, primarul oraºului Pucioasa –
Constantin Ana, viceprimarul - Dãnuþ
Sprinceanã ºi city-managerul - Alin Niþescu,
deputata Oana Vlãducã, deputata Carmen
Holban, vicepreºedinþii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa - Claudia Gilia ºi Alin Manole,
directorul executiv al DSP Dâmboviþa - Sorin
Stoica au discutat punctual despre reabilitarea termicã a spitalului ºi modernizarea
Ambulatoriului ºi a Compartimentului de
Primire Urgenþe (C.P.U.) cu finanþare europeanã, dar ºi despre dotarea acestuia cu
echipamente moderne, în concordanþã cu
cerinþele existente ºi pregãtirea cadrelor
medicale.
Întâlnirea s-a încheiat cu o concluzie
comunã: toþi cei prezenþi se vor implica pentru a face din Spitalul Pucioasa o unitate
medicalã gata sã deserveascã la cele mai
înalte standarde nevoile celor peste 80.000
de locuitori din zonele arondate.

”Asa cum oraºul a avut nevoie de o
schimbare, la fel, Spitalul orãºenesc avea
nevoie de un suflu nou! Iar acest lucru s-a
întâmplat, încã din luna aprilie!
Noua conducere a spitalului a avut ocazia
sã facã o radiografie a instituþiei, sã îºi prezinte planurile de viitor ºi mai ales, sã îºi
dezvãluie nevoile! Toate acestea în faþa a doi
domni dezinvolþi, foarte bine pregãtiþi, dar în
acelaºi timp foarte pragmatici: Ministrul
Sãnãtãþii si Preºedintele Casei de Asigurãri
de Sãnãtate!
Discuþiile au fost foarte aplicate ºi vã spun
cu mândrie cã, toatã echipa aflatã astãzi în
fruntea spitalului s-a prezentat impecabil,
lucru constatat, cred eu, ºi de oaspeþii nostrii!
Sunt convins de faptul cã solicitãrile
noastre, pentru dotarea spitalului cu echipamentele necesare, cât ºi pentru obþinerea
dreptului de a participa la o competiþie pe
banii europeni pentru modernizarea CPU vor
fi sprijinite!
În plus, am primit asigurãri cã, dupã ce se
va rezolva problema legatã de asigurarea
managementului Serviciului de Ambulanþã,
vom fi sprijiniþi în realizarea unei staþii de
Ambulanþã la spitalul nostru”.
Primarul Oraºului Pucioasa,
Ing. Constantin Emilian Ana

AJUTOR DE INCLUZIUNE

Sistemul ajutoarelor sociale va fi modificat radical
Regulile referitoare la acordarea venitului
minim garantat, a alocaþiei pentru susþinerea
familiei ºi a ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei vor fi schimbate semnificativ de la 1
aprilie 2018. Mai exact, autoritãþile vor reuni
aceste trei ajutoare într-unul singur: venitul
minim de incluziune.
Legea nr. 196/2016 privind venitul minim
de incluziune a apãrut în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016 ºi va
intra în vigoare la data de 1 aprilie 2018. În
esenþã, venitul minim de incluziune va
reprezenta un sprijin financiar acordat de
stat familiilor ºi persoanelor singure pentru
asigurarea unui nivel de trai minimal.
Totodatã, acesta va ajuta la prevenirea sãrãciei în rândul copiilor ºi la stimularea participãrii lor în sistemul de educaþie.
Concret, potrivit prevederilor Legii
nr.196/2016, autoritãþile vor reuni venitul
minim garantat, alocaþia pentru susþinerea
familiei ºi ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei într-un singur ajutor: venitul minim
de incluziune. Prin urmare, acesta din urmã
va fi compus din una sau mai multe dintre
urmãtoarele ajutoare financiare:
● ajutorul de incluziune;

● ajutorul pentru familia cu copii;
● suplimentul pentru locuire.
Important! Introducerea venitului minim
de incluziune este stabilitã pentru data de 1
aprilie 2018. La acel moment, drepturile la
venitul minim garantat, alocaþia pentru
susþinerea familiei ºi ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei vor înceta automat.
Ajutorul de incluziune va fi o sumã de
bani acordatã pentru asigurarea necesitãþilor
zilnice ale vieþii ºi va avea, conform Legii nr.
196/2016, un cuantum maxim de 260 de lei
pe lunã (0,520 ISR). În funcþie de numãrul
membrilor familiei, ajutorul se va acorda
pornind de la valoarea de referinþã de 260 de
lei pe lunã, la care vor fi aplicaþi coeficienþii
de echivalenþã (1 pentru o persoanã, 0,5
pentru fiecare persoanã în plus).
„Suma aferentã ajutorului de incluziune
se stabileºte ca diferenþã între nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune,
calculat (...) pentru întreaga familie sau persoana singurã, ºi nivelul veniturilor nete
lunare realizate de familie sau de persoana
singurã în luna anterioarã solicitãrii dreptului
(...)”, este menþionat în document, subliniindu-se cã persoanele singure în vârstã de

cel puþin 60 de ani vor putea primi un cuantum maxim de 300 de lei pe lunã (0,600 ISR).
Atenþie! În cazul familiilor care vor primi
ajutorul de incluziune, unul dintre membrii
majori apþi de muncã va fi obligat sã lucreze
lunar, la cererea primarului, pentru activitãþi
sau lucrãri de interes local. Acest lucru se va
face cu respectarea duratei normale a timpului de muncã.

Pentru stabilirea drepturilor prevãzute de
respectiva lege, cererile se pot depune cu 60
de zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia, inclusiv în cazul beneficiarilor drepturilor
de ajutor social stabilite în baza Legii nr.
416/2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi a celor de alocaþie pentru
susþinerea familiei în baza Legii nr. 277/2010,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
La data intrãrii în vigoare a respectivei
legi se abrogã:
a) Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, publicatã în Monitorul Oficial
nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
b) Legea nr. 277/2010 privind alocaþia
pentru susþinerea familiei, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
785 din 22 noiembrie 2012, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
c) O.U.G. nr. 70/2011 privind mãsurile de
protecþie socialã în perioada sezonului rece,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 629 din 2
septembrie 2011, aprobatã prin Legea nr.
92/2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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BikeXpert Alpine Challenge 2017
Devine o frumoasã tradiþie,
aceastã cursã organizatã de
Cãtãlin Sprinceanã ºi echipa
Bike expert.
Primãria Pucioasa, în calitate
de partener, vã aºteaptã la startul Alpine Challenge 2017!
BikeXpert Alpine Challenge
este un concurs provocator de
Mountain-Bike, aflat la a IV-a
ediþie, ce îºi propune sã sprijine
un stil de viaþã energic ºi sã promoveze ciclismul, ca mod sãnãtos ºi ecologic de petrecere al
timpului liber.
Evenimentul vine în
întâmpinarea iubitorilor de
naturã, a cicliºtilor amatori, profesioniºti ºi a copiilor care
doresc sã-ºi testeze abilitãþile pe
douã roþi, într-un cadru natural
de neuitat.
Anul acesta, BikeXpert
Alpine Challenge va gãzdui

Prevenirea
delincvenþei
juvenile

Etapa #4 din Cupa Naþionalã a
României la XCM.
* O parte din banii obþinuþi din taxele de înscriere vor fi
donaþi cãtre MagiCAMP, tabãra
specialã pentru copii cu afecþiuni

oncologice, de lângã Pucioasa.
Trasee: 72km/ 39km/
Copii 16km/ Copii XCO
Ne vedem pe 9
Septembrie la Pucioasa!

Prãjiturã cu cremã
de ciocolatã ºi aromã
de migdale

Ingrediente:

Blat:

●
●
●
●
●
●
●
●

6 ouã
un praf de sare
7 linguri zahãr
2 linguri apã
3 linguri ulei
7 linguri fãinã
un plic praf copt
3 linguri cacao

Crema de ciocolatã :

Pentru a vã þine copilul cât mai departe de un comportament
deviant, Poliþia vã recomandã:
● comunicaþi cu copilul dumneavoastrã, acesta trebuie înþeles,
iar personalitatea lui respectatã;
● fiþi fermi cu copilul, dar nu agresivi, violenþa nu rezolvã problemele ci, mai degrabã, le amplificã;
● interesaþi-vã permanent de situaþia ºcolarã a copilului dvs.;
● încercaþi sã-i cunoaºteþi ºi sã vã apropiaþi de prietenii copiilor
dvs. ºi de familiile lor;
● asiguraþi în familie un climat afectiv, de bunã înþelegere;
● distribuiþi copiilor sarcini clare în desfãºurarea vieþii de familie
care sã le dezvolte simþul responsabilitãþii ºi al utilitãþii, fãrã a
exagera însã;
● atunci când observaþi o schimbare negativã în comportamentul copilului dvs., motivaþi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntã;
● alegeþi comunicarea: lipsa dialogului creeazã bariere greu de
trecut în relaþia copil-pãrinþi;
● când situaþia pare a scãpa de sub control, adresaþi-vã celor
care vã pot fi de ajutor (profesori, poliþie, organizaþii neguvernamentale, asociaþii de tineret), care vã pot sfãtui ºi sprijini în
rezolvarea problemelor.
ªeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie LUPU VLAD

●
●
●
●

200 gr ciocolatã cu lapte
500 gr friºcã lichidã
un plic cu gelatinã (10 g)
esenþã de migdale

Pentru decor:

● 150 g nucã prajitã ºi
mãrunþitã
● 150 gr friºcã lichidã

Pentru sirop:

● 6 linguri cu zahãr
● 300 ml apã
● o fiolã esenþã de rom

Mod de preparare:

Albuºurile se bat spumã cu
un praf de sare.
Gãlbenuºurile se amestecã
cu zahãrul pânã ce acesta se
topeºte ºi obþinem un amestec
cremos, apoi adãugãm apa ºi
uleiul ºi omogenizãm. Turnãm
fãina amestecatã cu praful de
copt ºi cacaoa.
În aceastã compoziþie vom
adãuga jumãtate din cantitatea
de albuºuri bãtute, mixând
uºor, iar cealaltã jumãtate de
albuºuri se va amesteca uºor,
cu o lingurã/paletã de lemn,
doar cu miºcãri sus -jos.
Turnãm aluatul într-o tavã
tapetatã cu hârtie de copt ºi

coacem în cuptorul încins, la
foc mic, pentru 30-35 minute
(timpul de coacere depinde ºi
de cuptor).
Eu am copt în tava aragazului (30/ 40 cm). Când e copt,
lãsãm sã se rãceascã ºi-l tãiem
în douã pãrþi egale, ce vor fi
suprapuse la asamblarea prãjiturii.
Gelatina o punem la hidratat
în 60 ml apã rece.
Din cantitatea de friºcã,
mixãm 400 ml.
Topim pe baie de abur ciocolata, in 100 ml friscã lichida,
apoi lasam sa se raceasca
usor.
Topim ºi gelatina hidratatã
(eu am pus-o la microunde, 10
secunde), apoi o adãugãm în
amestecul de ciocolatã, împreunã cu o fiolã de esenþã de
migdale. Acest amestec îl vom
turna puþin câte puþin, mixând

uºor, în cei 400 ml friºcã bãtutã.
Dãm crema la rece, pentru 20
minute.
Aºezãm pe un platou/tavã
jumãtate din blat, pe care îl
însiropãm cu sirop de zahãr ars
(caramelizãm 6 linguri de
zahãr, stingem cu 300 ml apã,
iar când zahãrul este complet
topit oprim focul, adãugãm o
fiolã cu esenþã de rom ºi rãcim).
Peste blatul însiropat turnãm
crema de ciocolatã ºi acoperim
cu cealaltã jumãtate de blat,
care va fi ºi ea însiropatã.
Decorãm cu un strat de friºcã
bãtutã, în care adãugãm ºi 50 g
miez de nuca, iar restul de nucã
mãrunþitã va fi împraºtiat uniform pe suprafaþa prãjiturii.
Lãsãm prãjitura la rece, câteva
ore, apoi porþionãm ºi servim.

Buletin de informare
al o raºului

Dragi locuitori
ai oraºului Pucioasa!
Haideþi sã refacem
imaginea oraºului
de altãdatã!
Aveþi fotografii cu aspecte
din viaþa oraºului?
Bunicii sau strãbunicii pot deveni personaje în proiectul nostru. Vã invitãm sã ne

Pucioasa

fiþi alãturi în aceastã “reconstituire de
suflet”. Tema pe care o propunem este
Pucioasa - MON AMOUR.
Vã aºteptãm sã aduceþi la sediul
Centrului Cultural cât mai multe
fotografii. Cele mai reprezentative vor fi
incluse în proiect. Fotografiile originale
vor fi restituite dupã copierea lor.
Vã aºteptãm sã refacem împreunã o filã
de istorie localã!
Relaþii la telefon 0734.450.895.

Poliþia Localã
vã informeazã!

Poliþia Localã Pucioasa a
acþionat constant ºi va
acþiona în continuare pentru
creºterea gradului de siguranþã a cetãþenilor, prevenirea accidentelor rutiere,
constatarea si sancþionarea
faptelor ce constituie contravenþie la regimul circulaþiei
rutiere. Se aplicã amenzi
celor care depoziteazã sau
aruncã deseuri de toate
tipurile pe domeniul public.
Conform Regulamentului de
aplicare a O.G. 21/2002
privind
normele
de
gospodãrire urbanã pe raza

pagina 7

Oraºului Pucioasa, aprobat
prin HCL nr. 121/2016, art 5,
lit. a, constituie contravenþie
ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 200 la 2500 lei
urmatoarele fapte:
-aruncarea sau depozitarea pe domeniul public
precum ºi în alte locuri publice a rezidurilor menajere ºi
vegetale, a molozului ºi a
altor reziduri, a bunurilor
materiale de orice fel, ca: utilaje,
ambalaje,
tonete,
chioºcuri, mese, construcþii
metalice, materiale de construcþii de orice fel, caroserii
de autovehicule, autove-

hicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate
parþial sau total, cu sau fãrã
numere de înmatriculare.
Poliþia Localã Pucioasa a
întreprins pe linia mediului
mai multe acþiuni, astfel a
depistat pe numitul M. I., în
timp ce arunca pe domeniul
public mai multe deºeuri,
fiind sancþionat contravenþional conform HCL
121/2016, art. 5, lit.a.
Poliþia Localã Pucioasa

REBUS

Orizontal

Vertical

A da o anumitã formã unui material.

A amãgi cu vorbe (pers. I singular).

Acordat.

Propunere.

A reþine o informaþie.

Intervenþie în scopul obþinerii unui rezultat.

Fãrã credinþã.

Incitant.

A produce pagube.

Exprimã sentimente intime prin poezie (feminin).

Care stã cu gura deschisã.

Agresat.

Buletin de informare
al o raºului

Pucioasa
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PUCIOASA MON AMOUR
1-3
3 Septembrie 2017
În acest an, Serbãrile Oraºului
Pucioasa se vor desfãºura în perioada
1-3 Septembrie!
Pe parcursul celor trei zile se vor
derula activitãþi inedite, vor fi concerte,
focuri de artificii ºi multe alte surprize!
Vã aºteptãm sã ne fiþi alãturi!

PROGRAM
VINERI 1 SEPTEMBRIE 2017

Ora: 12:00 - ªedinþa Festivã a
Consiliului Local al Oraºului Pucioasa
Ora: 14:00 - Parcul Central - Târgul
comercianþilor
Ora: 14:00 - Piscina Green Heaven
- Campionat de fotbal
Ora: 14:30 - “Parcul tinerilor”
Copacul VTREE jocuri ºi aplicaþii
ONLINE (zona bãncilor)
Ora: 15:00 - Esplanada Pieþei
Centrale - Vernisajul expoziþiei de
fotografie cu imagini din Pucioasa ºi
împrejurimi - MADÃLIN ANCA/RADU
CHIRIÞÃ
Ora: 16:00 - Foaierul Primãriei –
Galeria PRIM - Vernisajul Expoziþiei Eveniment “CEASUL CA OBIECT DE
ARTÃ” - designerul de ceasuri
Augustin Matei
Concert de Harpã – Cristina
MUNTEANU; Concert de Jazz –
Cristiana RADU, Cafeneaua NoteBook
Ora: 17:00 - Centrul Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa – Vernisajul “Expoziþii turistice” - imagini reprezentative (Alcázar
de San Juan – Spania, Cartaxo –
Portugalia, Jonava – Lituania, Vadul lui
Vodã – Republica Moldova, Bãile
Pucioasa - România)
Ora 17:30 - Holul Centrului Cultural
European (Intrare Cinema) - Vernisajul
expoziþiei
de
carte
poºtalã
“PUCIOASA INTERBELICÃ”Colecþia
Arhitect Dan Niþescu
Ora: 18:00 - Parcul CentralSlujba
Religioasã; Cuvântul de deschidere al
Primarului; Alocuþiuni ale invitaþilor
români ºi strãini

Ora: 19:00 - Foaierul Centrului
Cultural European Vernisajul expoziþiei
caricaturistului ªtefan Popa Popas ºi
Cortul cu portrete
Ora: 20:00 - Parcul Central Concert
- Trooper, Compact, Zdob ºi Zdub

SÂMBÃTÃ 2 SEPTEMBRIE 2017

Ora: 10:00/22:00 - Parcul Central Târgul comercianþilor
Ora:
10:00/18:00
Poligon
Moþãianca - Concurs de aeromodele
radiocomandate “Memorial profesor
Dumitru Diaconescu” , ediþia a-X-aOra:
10:00/20:00 - Esplanada Pieþei
Centrale - Expoziþia de fotografie cu
imagini din Pucioasa ºi împrejurimi –
MADÃLIN ANCA/RADU CHIRIÞÃ
Ora: 10:00/20:00 - Foaierul
Primãriei – Galeria PRIM – Expoziþie –
Eveniment “CEASUL CA OBIECT DE
ARTÃ” - designerul de ceasuri
Augustin Matei Ora: 10:00/20:00 Foaierul Centrului Cultural European
Expoziþia caricaturistului ªtefan Popa
Popas
Ora: 10:00/20:00 - Centrul Naþional
de Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa – “Expoziþii turistice” - imagini reprezentative (Alcázar de San Juan
– Spania , Cartaxo – Portugalia,
Jonava – Lituania, Vadul lui Vodã –
Republica Moldova, Bãile Pucioasa România)
Ora:11:00 - Curtea Primãriei - Zona
copiilor - Spectacole, jocuri ºi ateliere
pentru copii; Primar pentru o zi
Ora: 11:00 - Str. Regalã (Piaþa Gãrii
- Bd. Gãrii - Str. Republicii) - Parada
Maºinilor de epocã Str. Regalã BÃTAIA CU FLORI
Ora: 11:00/17:00 - Str. Republicii Expoziþia Maºinilor de epocã
Ora: 14:00 - Piscina Green Heaven
- Campionat de fotbal
Ora: 17:00/22:00 - “Parcul tinerilor”
Copacul VTREE jocuri ºi aplicaþii
ONLINE (zona bãncilor)
Ora 17:00/22:00 - Holul Centrului
Cultural European (Intrare Cinema) -

Expoziþia de carte poºtalã “PUCIOASA
INTERBELICÃ” Colecþia Arhitect Dan
Niþescu
Ora: 19:00 - Casa Leonescu (str.
Titulescu
colþ
cu
Bulevardul
Gãrii)Spectacol “Pucioasa MON
AMOUR”: Concert de Pian, Harpã Cristina Munteanu, Dan Ardelean,
Diana Tudor
Ora: 20:00 - Parcul Central
Concert : ROXANA NEMEª ADDA,
SMILEY

DUMINICÃ 3 SEPTEMBRIE 2017

Ora: 10:00/22:00 - Parcul Central Târgul comercianþilor
Ora: 10:00/22:00 - “Parcul tinerilor”
Copacul VTREE jocuri ºi aplicaþii
ONLINE (zona bãncilor)
Ora: 10:00/20:00 - Esplanada Pieþei
Centrale - Expoziþia de fotografie cu
imagini din Pucioasa ºi împrejurimi –
MÃDÃLIN ANCA/RADU CHIRIÞÃ
Ora: 10:00/20:00 - Foaierul
Primãriei – Galeria PRIM – Expoziþie –
Eveniment “CEASUL CA OBIECT DE
ARTÃ” - designerul de ceasuri
Augustin Matei
Ora: 10:00/20:00 - Centrul Naþional

de Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa – “Expoziþii turistice” - imagini reprezentative (Alcázar de San Juan
– Spania , Cartaxo – Portugalia,
Jonava – Lituania, Vadul lui Vodã –
Republica Moldova, Bãile Pucioasa România)
Ora 11:00 - Curtea Primãriei - Zona
copiilor - Spectacole, jocuri ºi ateliere
pentru copii; Primar pentru o zi
Ora: 12:00 - Str. Regalã (Piaþa Gãrii
- Bd. Gãrii - Str. Republicii) - PARADA
MOTOCICLETELOR Str. Republicii Expoziþie de motociclete
Ora 17:00/22:00 - Holul Centrului
Cultural European (Intrare Cinema) Expoziþia de carte poºtalã “PUCIOASA
INTERBELICÃ”Colecþia Arhitect Dan
Niþescu
Ora 19:00 - Terasa Rustic
(Bulevardul Gãrii)“Moftul Român” –
Lari Giorgescu (actor al Teatrului
Naþioanal “I. L. Caragiale” Bucureºti)
Ora: 19.:30 - Parcul Central
Concert: Maria Dragomiroiu,
Ansamblu Profesionist Chindia (al c
CJD)
m
Fuego
y
Ora: 22:00 - Spectacol de Artificii
k

