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■■ Serbãrile Bãilor
Pucioasa – ediþia a XIX-a

Oraºul PPucioasa
a ffost, ttimp dde

trei zzile, îîn mmare
sãrbãtoare!

BikeXpert AAlpine
Challenge 22018,

eveniment ddeosebit
la ppoalele PPatranei

Proiecte ppentru
Pucioasa
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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 
activitãþii administrative.
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ZZiiuuaa  ddee  1100  sseepptteemmbbrriiee  aa  ffoosstt  llaa  PPuucciiooaassaa
uunnaa  pplliinnãã  ddee  bbuuccuurriiee!!  CCllooppooþþeelluull  aa  ssuunnaatt,,
iiaarr  ººccoollaarriiii  ººii  pprreeººccoollaarriiii  ss--aauu  îînnddrreeppttaatt
bbuuccuurrooººii,,  aallããttuurrii  ddee  ppããrriinnþþii,,  ffrraaþþii  ssaauu  bbuunniiccii,,
ccããttrree  uunniittããþþiillee  ddee  îînnvvããþþããmmâânntt..  CCuu  zzââmmbbeettuull
ppee  bbuuzzee,,  fflloorrii  îînn  bbrraaþþee,,  gghhiioozzddaannuull  îînn  ssppaattee  ººii
ccuu  mmuullttãã  vvooiiee--bbuunnãã,,  eelleevviiii  ddee  ttooaattee  vvâârrsstteellee
aauu  ppããººiitt  îînnttrr--uunn  nnoouu  aann  ººccoollaarr..  SSãã  ffiiee  uunn  aann  ccuu
rreeuuººiittee,,  ccuu  ssaattiissffaaccþþiiii  ººii  rreezzuullttaattee  ddeeoosseebbiittee!!
SSãã  aavveeþþii  ppuutteerree  ddee  mmuunnccãã  ººii  iinnssppiirraaþþiiee!!

UUnn nnoouu aann ººccoollaarr aa îînncceeppuutt!!

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir sau Sfântul
Dumitru, Izvorâtorul de Mir, a fost un
martir creºtin, sfânt militar din veacul
al III-lea, care a trãit în vremea
împãraþilor Maximian ºi Diocleþian, în
cetatea Tesalonic. Sfântul Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, fost martirizat în
jurul anului 306 ºi este sãrbãtorit atât
de ortodocºi, cât ºi de catolici, pe 26
octombrie. De asemenea, pe 27
octombrie urmeazã o altã sãrbãtoare
mare, Sfântul Dimitrie Basarabov.

Cu hramuri rãsunãtoare, ofrande
cu colaci delicioºi ºi jocuri cu focuri
vii, sãrbãtoarea de Sfântul Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, aduce ultima ºi
una dintre cele mai importante sãr-
bãtori de toamnã. Dupã hramul
Sfintei Paraschiva, zilele Sfinþilor
Dumitru sunt ultima ºi cea mai
importantã sãrbãtoare din toamnã,
care, dupã superstiþii pastorale,
marcheazã începutul iernii.

Unul dintre cele mai spectacu-
loase obiceiuri care au loc în ajun de
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir,
sunt focurile vii. În ajunul sãrbãtorii,

pe 25 octombrie, este „Focul lui
Sânmedru’, când oamenii aprind
focuri în curþi sau pe dealuri, peste
care sar copiii, sã fie sãnãtoºi, iar
tinerii pentru a se cãsãtori.

În credinþa popularã, anul este
împãrþit în douã anotimpuri: varã ºi
iarnã. Dacã Sfântul Gheorghe
„încuie” iarna ºi înfrunzeºte întreaga
naturã, Sfântul Dumitru desfrunzeºte
codrul ºi usucã toate plantele. Existã
credinþa cã, în ziua Sf. Dumitru, cãl-
dura intrã în pãmânt ºi gerul începe
sã-ºi arate colþii.

Sfântul Dumitru este considerat
ºi patronul pãstorilor, ziua lui fiind
aceea în care, spune tradiþia,
ciobanii aflã cum va fi iarna. Aceºtia
îºi aºazã cojocul în mijlocul oilor ºi
aºteaptã sã vadã ce oaie se va
aºeza pe el. Dacã se va culca o oaie
neagrã, iarna va fi bunã, iar dacã se
va culca o oaie albã, anotimpul rece
va fi aspru. Un alt mod de a afla cum
va fi iarna este acela de a urmãri
mersul oilor în dimineaþa sãrbãtorii
Sf. Dumitru. Astfel, dacã dimineaþa
se va trezi mai întâi o oaie albã, care

va pleca spre sud, iarna va fi grea.
Dacã se va trezi o oaie neagrã ºi va
pleca spre nord, iarna va fi uºoarã.

Ziua de Sfântul Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, era, pe vremuri, ºi
o zi a soroacelor. Se terminau
învoielile încheiate între stãpânii oilor
ºi ciobani la San-George, de unde ºi
zicerea cã „la San-George se
încaierã câinii, iar la Samedru se
sfãdesc stãpânii’.
Tot de Sfântul Dumitru, se tocmesc
servitorii pentru diverse treburi ºi se
stricã stânele. Þãranii tund coama
cãilor pânã la trei ani, ca sã aibã pãr
frumos.

Potrivit altor tradiþii, dacã de
Sfântul Dumitru este vreme asprã,
iarna va fi bunã, iar de va fi vreme
bunã, toamna va fi lungã ºi fru-
moasã. Dacã luna va fi plinã ºi cerul
acoperit de nori, iarna va fi asprã, cu
zãpezi mari.

În ziua Sfântului Dumitru, þãranii
taie coama cailor tineri pentru ca
aceasta sã creascã frumos. Cine are
împrumuturi trebuie sã le achite în
aceastã zi, dar ºi sã facã alte socoteli
noi.

Bãtrânele împart covrigi, pâine,
nuci, mere, struguri ºi prune uscate
doar celor care sar peste foc.

Tot în aceastã zi se pomenesc
morþii. Se dau de pomanã coliva de
Sâmedru ºi colaci în formã de cruce.

În ajunul sãrbãtorii de Sfântul
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, se aprind
focuri, peste care sar copii, pentru a
fi sãnãtoºi tot anul. Focul are ºi
menirea de a alunga fiarele ºi de a
încãlzi morþii. Dupã ce focul este
stins, þãranii aruncã un cãrbune în
grãdinã, pentru ca aceasta sã
primeascã putere de a rodi.

În ziua de Sfântul Dimtrie,
Izvorâtorul de Mir, nu se piaptanã, iar
femeile fac pomana cu grâu fiert cu
unt, lapte sau brânzã.

În Bucovina, se zice cine
seamãnã usturoiul dupã Sfântul
Dumitru va avea parte numai de
pagubã în anul urmãtor.

În Oltenia, se crede ca numai
cine respecta toate tradiþiile sãrbã-
torii va fi protejat de necazuri, prime-
jdii ºi de lupi.

Sfântul DDimitrie, IIzvorâtorul dde MMir
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ººeeddiinnþþãã ddee îînnddaattãã ddiinn
2222..0088..22001188––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea implementãrii

proiectului: ”Amenajare zonã de agrement
ºi petrecere a timpului liber prin reconver-
sia ºi refuncþionalizarea terenului din lunca
râului Ialomiþa , oraºul Pucioasa , judeþul
Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea implementãrii

proiectului: ”Creare grãdinã publicã pentru
agrement ºi recreere pe str. Avram Iancu ,
oraº Pucioasa.”

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului local pe

anul 2018.

ººeeddiinnþþãã ddee îînnddaattãã ddiinn
2222..0088..22001188––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea revizuirii Strategiei

privind dezvoltarea durabilã a oraºului
Pucioasa , judeþul Dâmboviþa , pentru
perioada 2014-2020.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Necesitatea aprobãrii documen-

taþiei tehnico-economice în faza Studiu de
Fezabilitate , precum ºi a indicatorilor tehni-
co-economici pentru obiectivul de investiþii:
Construirea ºi dotarea Grãdiniþei
”Prichindel” din oraºul Pucioasa ºi
îmbunãtãþirea spaþiilor publice urbane din
zonã.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Necesitatea aprobãrii documen-

taþiei tehnico-economice în faza Studiu de
Fezabilitate , precum ºi a indicatorilor tehni-
co-economici pentru obiectivul de investiþii:
Reabilitarea , modernizarea , extinderea ºi
dotarea Grãdiniþei de program prelungit Nr.
2 din oraºul Pucioasa ºi îmbunãtãþirea
spaþiilor publice urbane din zonã.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea finanþãrii ºi imple-

mentãrii investiþiei ”Mãsuri / activitãþi de tip
SOFT privind resursele umane din
grupurile þintã Axa 13”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Necesitatea aprobãrii documen-

taþiei tehnico-economice în faza DALI , pre-
cum ºi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiþii: ”Reabilitarea ,
modernizarea ºi dotarea Bibliotecii
Orãºeneºti ºi reabilitarea , modernizarea ºi
extinderea sistemului de supraveghere
video în oraºul Pucioasa.”

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Necesitatea aprobãrii documen-

taþiei tehnico-economice în faza SF , pre-
cum ºi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiþii: Construire 3
blocuri cu locuinþe sociale în oraºul
Pucioasa ºi îmbunãtãþirea spaþiilor publice
urbane din zonã.

ººeeddiinnþþãã oorrddiinnaarrãã ddiinn
3300..0088..22001188––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice ºi personalului
didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Repartizarea a trei locuinþe

ANL.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea schimbului de

locuinþe din fondul statului , între dl. Stan
Ion Marius ºi dna Stan Floarea.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Reducerea capitalului social ºi

modificarea actului constitutiv al S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi Publice
Pucioasa SCUP S.R.L. , societate cu asoci-
at unic Consiliul Local Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului de veni-

turi ºi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice Pucioasa
SCUP S.R.L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea Inventarului

bunurilor care aparþin domeniului public al
unitãþii administrativ-teritoriale Oraºul
Pucioasa , judeþul Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea modificãrii ºi com-

pletãrii Inventarului bunurilor care aparþin
domeniului privat al unitãþii administrativ-
teritoriale Oraºul Pucioasa , judeþul
Dâmboviþa , aprobat conform Hotãrârii
Consiliului Local nr. 77/30.10.2001 , cu
terenul în suprafaþã de 347 mp situat în
oraºul Pucioasa , b-dul Trandafirilor , nr.
280 , parcela 5847 , tarla 97.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea încheierii unui Acord

de parteneriat între U.A.T. Oraºul Pucioasa
Asociaþia Clubul Sportiv BikeXpert
Bucureºti , precum ºi a susþinerii financiare
a evenimentului având ca obiectiv:
Promovarea staþiunii turistice Pucioasa ºi a
împrejurimilor acesteia prin organizarea
unui concurs de ciclism (mountain-bike) ,
cu start-ul ºi finish-ul în Parcul Central al
oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului local pe

anul 2018.
Rectificare bugetului de venituri proprii

ºi subvenþii al Centrului Cultural European
Pucioasa pe anul 2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea modelului de

Contract de asociere în participaþie pentru
organizarea evenimentului ”Serbãrile Bãilor
Pucioasa” ºi împuternicirea Primarului
Oraºului Pucioasa sã semneze Contractul
de asociere în participaþie.

NNAAªªTTEERRII
CHUYE FAI-DAVID - 9.08.2018

(ACT TRANSCRIS) , BELDIMAN DOMINIC-
ANDREI - 7.08.2018 , MANTA MATEI -
28.06.2018 (ACT TRANSCRIS).

LE  DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
ALBU ADRIAN-ALEXANDRU ªI

DASCÃLU ADINA-ELENA - 4.08.2018 ,
DUMITRACHE GHEORGHE ªI NEAGU

IOANA-RALUCA - 4.08.2018 , SORESCU
IONUÞ-CÃTÃLIN ªI CHIOREANU IRINA-
GEORGIANA - 4.08.2018 , DUÞÃ RAMON-
ADRIAN ªI POªCHINÃ RAHELA -
6.08.2018 , VASILE DRAGOª ªI VLAICU
ALEXANDRA-ELENA - 12.08.2018 ,
ROMAN CONSTANTIN-COSMIN ªI IONIÞÃ
PETRUÞA-RALUCA - 13.08.2018 , ENE
IONUÞ-ROBERT ªI BÃDESCU ALICE-
VASIA - 17.08.2018 , SCOCIU VASILICÃ ªI
STOIAN MARINELA - 18.08.2018 , VÎLCEA
SERGIU-NICOLAE ªI IGNAT MARIA -
18.08.2018 , BOGDAN CONSTANTIN ªI

PARASCHIV ANGELICA-SABINA -
18.08.2018 , NEGOESCU DANIEL-
GEORGE ªI PARASCAN ALEXANDRA-
ROXANA - 23.08.2018 , LOBODAN
ALEXANDRU-BOGDAN ªI CERCEL
IONELA-RALUCA - 25.08.2018 , CIOBANU
ADRIAN ªI SIMION ALINA-TATIANA -
25.08.2018 , ªUÞOIU COSMIN-MIHAIL ªI
BUTCÃ TATIANA - 25.08.2018 , BUCUROIU
ALEXANDRU-TONI ªI SORESCU MARIA-
CRISTINA - 25.08.2018 , DAVIDOIU
ALEXANDRU-ªTEFAN ªI TEODOROIU
ANDREEA  - 31.08.2018 , VASILE MARIUS-

GABRIEL ªI VINTILÃ MARIANA -
31.08.2018.

LE DORIM  , , CASÃ DE PIATRÃ’’!

DDEECCEESSEE
SUITARU NICULAE - 80 ANI , DESPA

DUMITRA - 81 ANI , COTROBESCU VAR-
VARA - 87 ANI , MILEA MARIA - 74 ANI ,
IONESCU DUMITRU - 70 ANI , OPRESCU
ANA - 59 ANI , PISÃU ANDREEA - 17 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT ,

Inspector  stare civilã ,

BBIIRROOUU SSTTAARREE CCIIVVIILLÃÃ AAUUGGUUSSTT 22001188

HHoottããrrâârrii aallee CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall PPuucciiooaassaa 



BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree
PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

Buletin dde iinformare

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaaall oorraaººuulluuii

Primãria Pucioasa - telefon: 0245.232.277; fax: 0245.232.276 Tipãrit la Tipografia ARTPRESS

pagina 3

INUNDAÞIE = acoperire a
terenului cu un strat de apã în
stagnare sau în miºcare care, prin
mãrime ºi duratã, poate provoca
victime umane ºi distrugeri materi-
ale, ce deregleazã buna
desfãºurare a activitãþilor social-

economice din zona afectatã.

RREEGGUULLII DDEE
CCOOMMPPOORRTTAARREE ªªII

AACCÞÞIIUUNNEE LLAA IINNUUNNDDAAÞÞIIII::
1.Când inundaþia vã surprinde

acasã ºi dacã aveþi timp,luaþi urmã-
toarele mãsuri de asigurare a
bunurilor dumneavoastrã:

-aduceþi în casã unele lucruri
sau puneþi-le culcate la pãmânt
într-un loc sigur (mobila de
curte,unelte de grãdinã sau alte
obiecte care se pot muta ºi care pot
fi suflate de vânt sau luate de apã;)

-blocaþi ferestrele astfel încât
ele sã nu fie sparte de vânturi pu-
ternice,de apã,de obiecte care
plutesc,sau de aluviuni;

-evacuaþi animalele ºi bunurile
de valoare în locuri de
refugiu,dinainte cunoscute;

-încuiaþi uºile casei ºi ferestrele
dupã ce închideþi apa,gazul ºi
instalaþiile electrice;

-nu stocaþi saci de nisip pe
partea din afara pereþilor casei;mai
bine permiteþi apei de inundaþie sã
curgã liber prin fundaþie,sau dacã
sunteþi sigur cã o sã fiþi inundaþi
procedaþi singuri la inundarea fun-
daþiei.

2.Când inundaþia vã surprinde
acasã ºi dacã inundaþia este imi-
nentã procedaþi astfel:

-mutaþi obiectele care se pot

miºca în partea cea mai de sus a
casei,deconectaþi aparatele elec-
trice ºi împreunã cu întreaga fami-
lie pãrãsiþi locuinþa ºi deplasaþi-vã
spre locul de refugiu dinainte sta-
bilit(etaje superioare, acoperiºuri,
înãlþimi sau alte locuri dominante)
care nu pot fi acoperite de nivelul
cotelor maxime ale apelor;

-în cazul în care sunteþi surprins
în afara locuinþei(pe strãzi,în
ºcoli,în parcuri,sãli de spectacol, în
gãri, autogãri, magazine, alte
locuri)este necesar sã respectaþi cu
stricteþe comunicãrile primite ºi sã
vã îndreptaþi spre locurile de
refugiu cele mai apropiate.

3.Dacã se ordonã evacuarea
respectaþi urmãtoarele reguli:

-respectaþi ordinea de evacuare
stabilitã:copii,bãtrâni,bolnavi ºi în
primul rând din zonele cele mai
periclitate;

-înainte de pãrãsirea locuinþei
întrerupeþi instalaþiile de alimentare
cu apã,gaze,energie electricã ºi
închideþi ferestrele;

-scoateþi animalele din
gospodãrie(grajduri,adãposturi)ºi
dirijaþi-le cãtre locurile care oferã
protecþie;

-la pãrãsirea locuinþei luaþi doc-
umentele personale,o rezervã de
alimente,apã,trusã sanitarã,un
mijloc iluminat,un aparat de
radio,iar pe timp friguros ºi
îmbrãcãminte mai groasã;

-dupã sosirea la locul de
refugiu,comportaþi-vã cu calm, ocu-
paþi locurile stabilite,protejaþi ºi
supravegheaþi copiii,respectaþi
mãsurile stabilite.

4.La reîntoarcerea acasã
respectaþi urmãtoarele:

-nu intraþi în locuintã în cazul în
care aceasta a fost avariatã sau a
devenit insalubrã;

-nu atingeþi firele electrice;

-nu consumaþi apa direct de la
sursã,ci numai dupã ce a fost fiartã;

-consumaþi alimente numai
dupã ce au fost curaþate,fierte ºi
dupã caz,controlate de organele
sanitare;

-nu folosiþi instalaþiile de ali-
mentare cu
apã,gaze,electricitate,decât dupã
aprobarea organelor de speciali-
tate;

-acordaþi ajutor victimelor sur-
prinse de inundaþii;

-executaþi lucrãri de înlãturare a
urmãrilor inundaþiei,degajarea
malului,curãþirea locuinþei ºi
mobilierului,dezinfectarea încãper-
ilor,repararea avariilor;

-sprijiniþi moral ºi material
oamenii  afectaþi de inundaþii prin
gãzduire,donare de bunuri materi-
ale,alimente,medicamente.

Reguli ºi mãsuri ce trebuiesc
îndeplinite preventiv pentru dimi-

nuarea efectelor produse de inun-
daþii:

-curãþarea ,adâncirea, sau
realizarea, acolo unde nu sunt, a
ºanþurilor de preluare a apelor plu-
viale;

-drenarea ºi asigurarea curgerii
apei cãtre ºanþurile de captare ast-
fel încât în gospodãrii aceasta sã
nu mai bãltescã;

-regularizarea unor pâraie,
curãþirea lor, cât ºi a canalelor ºi
tuburilor colectoare,a vâlcelelor
pentru a asigura preluarea eventu-
alilor torenþi formaþi;

-crearea de bazine de rezervã
pentru captarea viiturilor;

-deþinãtorilor de construcþii situ-
ate pe direcþia viiturilor de pe ver-
sanþi,li se recomandã realizarea
unor canale de captare ºi dirijare a
apei;

-curãþarea pilonilor de susþinere
a podurilor,punþilor ºi podeþelor de
materialele aduse de viituri,pentru
a se evita formarea unor adevãrate
baraje ce pot afecta împrejurimile
sau chiar rezistenþa acestora;

-achiziþionarea de saci pentru a
putea fi umpluþi cu nisip în scopul
protejãrii împotriva pãtrunderii
apei,sau a intãririi malurilor ºi di-
gurilor;

-executarea unor lucrãri de
drenare a apei rezultate din preci-
pitaþii în zonele afectate de
alunecãri de teren pentru a împie-
dica pãtrunderea acesteia prin
crãpãturile formate în scopul pre-
venirii reactivãrii acestora;

-întreþinerea unor lucrãri de
îmbunãtãþiri funciare,protejãri de
maluri ºi diguri;

RReeffeerreenntt  PPrrootteeccþþiiee  CCiivviillãã
NNããssttaassee  CCoorrnneell

IINNUUNNDDAAÞÞIIIILLEE - OO SSIITTUUAAÞÞIIEE DDEE UURRGGEENNÞÞÃÃ CCIIVVIILLÃÃ

IInnggrreeddiieennttee::
PPeennttrruu  bbllaatt::
●● 44  oouuãã  ++  44  aallbbuussuurrii
●● 1100  lliinngguurrii  zzaahhããrr
●● 66  lliinngguurrii  uulleeii
●● 88  lliinngguurrii  ffããiinnãã
●● 33  lliinngguurrii  ccaaccaaoo
●● 11//22  lliinngguurriiþþãã  ssaarree

PPeennttrruu  ssiirroopp::
●● 550000  mmll  aappãã
●● 11  lliinngguurrãã  eesseennþþãã  ddee  rroomm
●● 33  lliinngguurrii  zzaahhããrr

PPeennttrruu  ccrreemmãã::
●● 11  ccuuttiiee  ccoommppoott  ddee  aannaannaass  ((440000  ggrr))
●● 44  ggããllbbeennuuººuurrii
●● 550000  mmll  llaappttee
●● 66  lliinngguurrii  ffããiinnãã
●● 33  lliinngguurrii  zzaahhããrr
●● 22  pplliiccuurrii  zzaahhããrr  vvaanniillaatt
●●11  vvâârrff  lliinngguurriiþþãã  ssaarree

550000  ggrr  mmaassccaarrppoonnee
●●  PPeennttrruu  ggllaazzuurrãã::

110000  ggrr  cciiooccoollaattãã
●● 2255  ggrr  uunntt
●● 11  lliinngguurrãã  llaappttee

PPeennttrruu  ddeeccoorr::
●● ffuullggii  ddee  cciiooccoollaattãã  aallbbãã

Mod dde ppreprare:
Pentru blat, separãm albuºurile de gãlbe-

nuºuri ºi le vom mixa cu puþinã sare pânã
devin spumoase, apoi vom adãuga treptat
zahaãrul ºi mixãm pânã obþinem o bezea
foarte tare, atât de tare încât atunci când
adãugãm gãlbenuºurile, acestea vor rãmâne
deasupra.

Din cele 8 gãlbenuºuri dãm deoparte 4
pe care le vom folosi la cremã, iar pe cele-
lalte 4 le vom adãuga pe rând peste bezea ºi
vom mixa încet sã nu se lase, apoi adãugãm
uleiul ºi treptat fãina amestecatã cu cacaua
(cernute împreunã).

Tapetãm tava cu hârtie de copt, eu am
folosit o tavã de 22/36 cm, apoi rãsturnãm
compoziþia de blat în ea ºi nivelãm.

Coacem blatul la 180 de grade pentru 35-
40 de minute, dar nu uitãm nici de testul cu
scobitoarea.

Blatul meu a crescut foarte mult, aºa cã
dupã ce s-a rãcit l-am tãiat în trei pãrþi pe ori-
zontalã.

Pentru cremã, punem într-un vas gãlbe-
nuºurile pe care le frecãm cu zahãrul, sarea
ºi zahãrul vanilat pânã devin spumoase, apoi
le diluãm cu puþinã zeamã de la compotul de
ananas, adãugãm fãina, omogenizãm ºi
turnãm peste compoziþia rezultatã toatã
zeama de compot (200 ml).

Încãlzim laptele ºi când este destul de
fierbinte, adãugãm crema în el ºi amestecãm
bine sã se omogenizeze, apoi lãsãm crema
pe foc pânã începe sã facã bãºicuþe, dar nu
uitãm sã mestecãm continuu pentru a nu se
lipi de pereþii vasului.

Dãm crema deoparte ºi o lãsãm sã se
rãceascã, dar o acoperim sã nu se formeze
crustã deasupra.

Eu mai amestec în ea din când în când.
Dupã rãcire vom amesteca în cremã ºi

mascarpone, punând puþin câte puþin ºi
mixând pânã se încorporeazã bine.

Bucãþile de ananas scurse de zeamã le
vom tãia mai micuþe ºi le vom adãuga la final
în cremã.

Pentru sirop: punem apa cu zaharul într-
un vas pe foc ºi le vom fierbe pânã când se
topeºte zahãrul, apoi ridicãm vasul de pe foc,
adãugãm esenþa ºi lãsãm siropul sã se
rãceascã. Când siropul ºi blatul sunt rãcite
complet, asamblãm prãjitura.

Într-o tavã punem prima foaie de blat ºi o
însiropãm, dar nu prea mult, nu o înecãm în
sirop.

Întindem peste blat jumãtate din cremã ºi
aºezãm deasupra cea de-a doua foaie de
blat ºi o vom însiropa uºor, cu atenþie sã nu
ajungã siropul în cremã.

Întindem restul de cremã ºi acoperim cu
ultima foaie de blat. Însiropãm ºi dãm prãjitu-
ra la rece aproximativ o orã înainte de a o
glazura.

Pentru glazurã, punem ciocolata ruptã
împreunã cu laptele ºi untul într-un vas pe
foc ºi amestecãm continuu pânã se topesc ºi
se omogenizeazã toate ingredientele, apoi
întindem glazura caldã peste prãjiturã.

Am ornat cu fulgi de ciocolatã albã.

Prãjiturã DDelicioasã
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Sfârºitul lunii iulie a însemnat a XXIV-a
ediþie a Concursului Naþional „Democraþie ºi
toleranþã”, concurs de tradiþie la care ºcoala
noastrã ocupã mereu primele locuri.

Au participat la etapa naþionalã de la
Deva, în perioada 23-26 iulie,  34 de echipa-
je din judeþele þãrii, o prezenþã foarte
numeroasã, ceea ce dovedeºte modul în
care este apreciat în ºcoli atât de elevi, cât ºi
de profesori acest concurs referitor la drep-
turile copilului, precum ºi interesul de care se
bucurã în rândul elevilor preocupaþi de
aceastã problematicã.

Concursul este patronat de M.E.N. , în
colaborare cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului, ºi s-a bucurat de sprijinul
efectiv al I.S.J. Hunedoara, al Consiliului
Judeþean Hunedoara, al Episcopiei Devei ºi
Hunedoarei, al Primãriei Deva ºi al altor insti-
tuþii din localitate, în calitate de gazde.

Efortul este cu atât mai mare, cu cât
acest concurs este unul complex, având trei
secþiuni diferite:

- dimensiunea teoreticã (noþiuni de cul-
turã civicã, axate pe Convenþia Drepturilor
Copilului);

- dimensiunea practic-aplicativã (porto-
foliu realizat de echipaj pe baza temei alese);

- dimensiunea artisticã (desen, afiº,
colaj–realizare ºi prezentare  în concordanþã
cu tema proiectului realizat de echipaj).

Judeþul Dâmboviþa a fost reprezentat ºi
anul acesta de echipajul ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” Pucioasa. Obþinerea LOCU-
LUI I ºi a Trofeului Concursului ”Drepturile
Omului” este ºi mai meritorie, þinând cont de
concurenþa la nivel naþional. De asemenea,
premiile oferite de organizatori ºi colaboratori
au fost consistente.

Echipajul a fost alcãtuit din elevii:
-TOADER Bianca-Gabriela, clasa a VIII-a

B–proba teoreticã;
-MÃNTESCU Andreea-Delia, clasa a VII-

a B -proba practic-aplicativã;
-MÃNTESCU Bianca-Elena, clasa a IV-a

A – proba artisticã.
Elevii au fost îndrumaþi de: profesor

învãþãmânt primar PINCOVICI Alina-Ivona,
directorul adjunct al ºcolii, în colaborare cu
profesor VINTILÃ Georgiana ºi profesor
învãþãmânt primar DINU Florina.

Tema proiectului ºcolii, intitulat „Pas cu
pas devii cetãþean! Implicã-te!”, s-a referit la
dreptul copiilor la educaþie, pe baza egalitãþii
de ºanse, cu scopul de a adera la asociaþii,
pentru de a se implica activ în problemele
comunitãþii, dezvoltându-ºi respectul faþã de
identitatea, limba ºi valorile culturale ale þãrii
în care trãieºte.

Educaþia pentru cetãþenie democraticã îi
învaþã pe elevi cã libertatea se câºtigã ºi se
apãrã, cã a trãi într-o societate democraticã
înseamnã arta convieþuirii civilizate, cã legea
reprezintã temeiul democraþiei, prin care
învãþãm cã toþi suntem egali în faþa acesteia,
cã moralitatea reprezintã, pe lângã civism, ºi
responsabilizarea noastrã, cã adevãrul nu
este al meu, este al nostru, al tuturor, el este
nobleþea naturii umane.

Educaþia pentru cetãþenie democraticã
însemnã învãþarea comportamentului demo-
cratic, printr-o diversitate de experienþe ºi
practici sociale. Nucleul educaþiei pentru
cetãþenie democraticã îl reprezintã formarea
copiilor, a tinerilor ºi a adulþilor, pentru a
deveni cetãþeni activi ºi responsabili.

De aceea acest proiect a încurajat acþi-
unea elevilor voluntari din ºcoala noastrã,
care vor sa ajute elevii care nu cunosc sim-
bolurile naþionale, tradiþiile, obiceiurile, imnul
naþional ºi evenimentele istorice naþionale,
obiectivele istorice locale, sã beneficieze de
ºansa de a participa la activitãþi de calitate în
comunitate, potrivite vârstei, pentru a deveni
cetãþeni activi ºi responsabili ai societãþii,
mai ales cã suntem în anul centenarului.

Dupã cum spunea Nelson Mandela,
„nimic nu spune mai mult despre sufletul unei
societãþi decât felul în care îºi trateazã copi-
ii”, iar copiii de astãzi sperã la un viitor mai
bun, într-o societate la a cãrei construcþie
participã activ încã de acum.

Ca urmare a ocupãrii locului I pe þarã,
preºedintele Institutului Român pentru
Drepturile Omului ºi preºedintele juriului,
domnul Adrian BULGARU, ºi-a anunþat vizita
în ºcoala noastrã, în curând! Ne simþim ono-
raþi ºi îl aºteptãm cu plãcere!

Mulþumim Ministerului Educaþiei
Naþionale, Institutului Român pentru
Drepturile Omului, Inspectoratului ªcolar
Judeþean Hunedoara, Consiliului Judeþean
Hunedoara, Episcopiei Devei ºi Hunedoarei,
Primãriei Deva pentru organizare, pentru
premiile oferite ºi pentru o sãptãmânã min-
unatã, plinã de experienþe de neuitat.

ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”
Pucioasa a încheiat acest an ºcolar 2017-
2018 cu satisfacþia obþinerii celui mai mare
premiu la o competiþie naþionalã ºi cu dorinþa
de a menþine ºi creºte prestigiul de care
aceastã instituþie se bucurã de ani mulþi în
comunitate.

Felicitãri tuturor!

Director adjunct,
Prof. înv. primar PINCOVICI Alina-Ivona

Principalele moduri de operare folosite de
infractori:

• Forþarea mecanicã a încuietorilor;
• Spargerea geamurilor;
• Furtul componentelor exterioare

(oglinzi, ornamente, embleme, proiectoare,
roþi etc.);

• În ultimii ani, pe fondul progresului
tehnologic, a început sã se dezvolte un nou
mod de operare, bazat pe dispozitive elec-
tronice care acþioneazã asupra sistemelor de
închidere centralizatã a autoturismului.

Recomandãri preventive:
• Nu lãsaþi la vedere, în interiorul maºinii,

diferite bunuri de valoare (dispozitive anti-
radar, sisteme GPS, genþi, borsete, aparatu-
ra electronicã, etc.) chiar dacã lipseºti pentru
scurt timp;

• În staþiile de alimentare cu carburanþi, pe
timpul achitãrii contravalorii combustibilului,
acþionaþi sistemul de închidere a uºilor;

• Pe perioada deplasãrii cu autoturismul
(în special persoanele de sex feminin)
acþionaþi sistemul de închidere al uºilor (ast-
fel veþi evita sã fiþi deposedaþi la semafor de
geanta ce se aflã în interiorul maºinii);

• Când pãrãsiþi autoturismul, geamurile
trebuie sã fie întotdeauna închise complet;

• Pe toate roþile autoturismului fixaþi dis-
pozitive antifurt;

• Inscripþionaþi numãrul de înmatriculare

al autoturismului pe obiecte uºor
demontabile (casetofoane, baterii, compo-
nente exterioare etc.). Acestea vor fi mai difi-
cil de valorificat de cãtre hoþi;

• Atunci când pãrãsiþi autoturismul ºi
acþionaþi închiderea centralizatã, asiguraþi-vã
cã portiera s-a închis. Cu ajutorul dispozi-
tivelor electronice, infractorii pot bloca
închiderea centralizatã, chiar dacã pare cã
telecomanda a activat-o;

• Pentru eventuale reparaþii, nu vã
adresaþi atelierelor neautorizate sau
meºterilor ocazionali. Se pot face mulaje

dupã chei sau puteþi rãmâne fãrã compo-
nente care funcþionau foarte bine.

PPRREEVVEENNIIRREEAA FFUURRTTUURRIILLOORR
DDEE AAUUTTOOVVEEHHIICCUULLEE

Din cazuistica ultimilor ani, a rezultat cã
hoþii de autoturisme apeleazã, în general, la
urmãtoarele moduri de operare:

• Utilizarea de dispozitive electronice pen-
tru dezactivarea sistemelor de siguranþã;

• Forþarea încuietorilor ºi contactului;
• Sustragerea maºinii profitând de negli-

jenþa proprietarilor care pleacã „doar un
minut” ºi le lasã pornite sau cu cheile în con-
tact. În cele mai multe din aceste situaþii,
autorii urmãresc în prealabil victimele ºi

aºteaptã momentul prielnic pentru a acþiona.

RReeccoommaannddããrrii pprreevveennttiivvee::
• La coborârea din autoturism, scoateþi

cheia din contact, chiar daca veþi lipsi pentru
un timp foarte scurt. Furtul unui autoturism
cu cheile lãsate în contact dureazã doar
câteva SECUNDE;

• Dacã obiºnuiþi sã parcaþi autoturismul în
curte sau garaj, nu lãsaþi cheile în contact
atunci când coborâþi pentru deschiderea
porþilor;

• Certificatul de înmatriculare ºi cartea de
identitate ale autoturismului NU trebuie pãs-
trate în acesta. În cazul unui furt, asigurãtorul
CASCO nu vã despãgubeºte dacã nu
prezentaþi cele douã documente în original ºi
ambele chei ale autoturismului;

• Parcaþi autoturismul astfel încât sa fie
vizibil din locuinþa dumneavoastrã ºi pe cât
posibil în locuri iluminate ºi cât mai circulate;

• Montaþi un sistem de alarmã antifurt, de
cele mai multe ori costã mai puþin decât
paguba suferitã în urma unui furt;

• Schimbaþi imediat sistemele de sigu-
ranþã ale autoturismului, dacã aþi pierdut sau
v-au fost sustrase cheile acestuia;

• Anunþaþi imediat Poliþia dacã v-au dis-
pãrut plãcuþele cu numãrul de inmatriculare
ale vehiculului;

• La autoturismele prevãzute din fabri-

caþie cu sisteme electronice de siguranþã,
este recomandat sã montaþi un sistem alter-
nativ care sã blocheze funcþionarea autotur-
ismului. Acest sistem suplimentar trebuie sa
NU FIE CONTROLAT de computerul de
bord.

• Montarea unui sistem GPS în locuri
ascunse din autoturism poate ajuta la
localizarea maºinii în cazul în care aceasta
este sustrasã. Sistemul trebuie sã fie moni-
torizat de o firmã de specialitate, iar în cazul
în care autoturismul a fost sustras apelaþi la
lucrãtorii de poliþie pentru localizare ºi
deplasarea în zona în care se aflã acesta;

• Utilizarea marcajelor permanente de tip
lac ultraviolet ºi gravura în sticlã descura-
jeazã hoþii. Acestea se pot face atât la
vedere, pe geamuri ºi portiere, dar ºi în locuri
ascunse, cunoscute doar de proprietar;

• În situaþia în care aþi devenit victima unui
furt de auto, iar autorii v-au contactat cu
propunerea de a plãti o sumã de bani în
schimbul recuperãrii, nu vã angajaþi în acest
schimb pe cont propriu. Apelaþi la lucrãtorii
de poliþie specializaþi, care vor acþiona profe-
sionist pentru recuperarea autoturismului ºi
prinderea autorilor. În caz contrar, riscaþi atât
pierderea banilor, cât ºi sã nu recuperaþi
autoturismul.

ªeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie LUPU VLAD

PREVENIREA FFURTURILOR DDIN AAUTOVEHICULE

ªCOALA GGIMNAZIALÃ „„Mihai VVITEAZUL” PPucioasa -
Locul II lla CConcursul NNaþional „„Democraþie ººi ttoleranþã”
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Aflat la a V-a ediþie, BikeXpert Alpine
Challenge s-a organizat sâmbãtã, 8 sep-
tembrie, la Pucioasa ºi în împrejuirimi.
Evenimentul a inclus ºi anul acesta în pro-
gramul cursei Campionatul Naþional de
Mountain Bike Marathon.

În funcþie de nivelul de pregãtire, partici-
panþii au parcurs unul dintre cele patru
trasee amenajate pe poteci ºi drumuri
forestiere:

72 km ºi 2300 diferenþã nivel pe ruta:
Parc Pucioasa-Fieni-Dealul Frumos-Runcu-

Valea Runcului-cabana Leaota (1330 m)-
vârful Romanescu (1700 m)-muchia
Marginea Domneascã-Plaiul Gavanele-
Brebu (800m)-Râul Alb-Fieni-Parc Pucioasa
Pe acest traseu vor concura ºi participanþii
înscriºi la Campionatul Naþional de XCM.

39 km ºi 1100 m diferenþã de nivel pe
ruta:
Parc Pucioasa-Fieni-Dealul Frumos-Runcu-
Râul Alb-Costeºti-Fieni-Parc Pucioasa. Pe
acest traseu va avea loc ºi concursul de
biciclete electrice E-Bike Race.

16 km ºi 280 m diferenþã de nivel, pentru
copii 11-18 ani. Un traseu XCO dedicat
copiilor mici, amenajat în Parcul Pucioasa.

O parte din taxele de înscriere la
BikeXpert Alpine Challenge vor fi donate
cãtre Asociaþia MagiCAMP, care orga-
nizeazã tabere anuale pentru copiii cu
afecþiuni oncologice, arsuri grave sau care
au pierdut pe cineva drag.

„BikeXpert Alpine Challenge are deja o
tradiþie. Vrem aºadar sã pãstrãm ºtacheta la
un nivel înalt, mai ales cã vom organiza din

nou ºi Campionatul Naþional. Ne propunem
sã sprijinim un stil de viaþã energic, sã pro-
movãm ciclismul, ca mod sãnãtos ºi ecolo-
gic de petrecere al timpului liber. Motivaþia
noastrã este ºi una umanitarã deoarece o
parte din banii încasaþi îi vom redirecþiona
cãtre Asociaþia MagiCAMP”, a precizat
Cãtãlin Sprînceanã, organizator al com-
petiþiei ºi vicepreºedinte al FR Ciclism.

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

BikeXpert AAlpine CChallenge 22018,
eveniment ddeosebit lla ppoalele PPatranei

OOrriizzoonnttaall
A tace din gurã.

Se þin creioanele în el.
A adormi pentru puþin timp.
Care a fost învârtit într-un anume sens.
Umedã.
Deplasat pe jos.

Luni, 10 septembrie 2018, poliþiºtii locali
din cadrul Serviciului Poliþia Localã
Pucioasa, compartimentele Ordine publicã
ºi Circulaþie pe drumurile publice vor acþiona
pentru buna desfãºurare a festivitãþilor
specifice deschiderii anului de învãþãmânt,
pentru menþinerea ordinii ºi siguranþei pu-
blice ºi fluidizarea traficului rutier, în special
în zona unitãþilor de învãþãmânt.

În anul ºcolar 2018-2019, poliþiºtii locali
vor acþiona pe traseele de afluire ºi defluire
ale elevilor pe raza oraºului Pucioasa, în

baza Planului de acþiune.
Serviciul Poliþia Localã Pucioasa are ca

obiectiv creºterea gradului de siguranþã în
mediul ºcolar ºi în zona adiacentã unitãþilor
de învãþãmânt, cunoaºterea evoluþiei ºi a
formelor de manifestare ale delicvenþei juve-
nile ºi victimizãrii minorilor precum ºi pre-
venirea absenteismului ºcolar.

Astfel, poliþiºtii locali vor continua sã
acþioneze pentru îmbunãtãþirea siguranþei
ºcolare.

VVeerrttiiccaall
Ivit.
Modalitate de a realiza un obiectiv.
Fãcut dintr-o singurã bucatã.
A îmbrãca o mobilã cu þesãturi.
Enervat.

RReebbuussPoliþiºtii llocali, aalãturi
de eelevi, lla îînceputul

anului ººcolar
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Proiecte ppentru PPucioasa
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Biroul Venituri aduce la
cunoºtinþa contribuabililor
cã 30 septembrie 2018
este data limitã de platã a
impozitelor ºi taxelor
locale aferente semestru-
lui al II-lea din anul fiscal
2018. Pentru cã anul
acesta 30 septembrie
este duminica (zi nelucrã-
toare), vor fi considerate
în termen ºi plãþile care se
efectueazã în data de 01
octombrie 2018. Începând
cu 02 octombrie se vor
calcula majorãri de
întârziere în cuantum de
1% pentru fiecare luna
sau fracþiune de lunã
pânã la data stingerii
sumei datorate.

ªªEEFF  BBIIRROOUU
VVEENNIITTUURRII,,

EECC..  GGAABBRRIIEELLAA
SSOOLLOOMMOONN

BBIIRROOUULL
VVEENNIITTUURRII

VVÃÃ
IINNFFOORRMMEEAAZZÃÃ

”Este uºor sa fii un primar bun atunci când ai
un buget consistent la dispoziþie!”

Atunci când bugetul de dezvoltare al localitãþii
nu acoperã nici 2-3 procente din sumele necesare
la nivelul oraºului, administraþia are obligaþia sã
caute ºi sã identifice surse de finanþare pentru
necesitãþile comunitãþii!

ªi nu e deloc simplu!
Problemele oraºului le ºtim foarte bine (ºi din

pãcate în fiecare zi identificãm unele noi)!
La fel de bine cunoaºtem ºi dimensiunea buge-

tului!

În condiþiile prezentate, am spus-o ºi o repet,
soluþia noastra este una singura:

Accesarea fondurilor europene!!!
Deºi procesul este dificil (de la proiectare pânã

la execuþie, trecând prin evaluare si licitaþii, toatã
procedura dureazã câþiva ani), multe din pro-
blemele oraºului îºi vor gãsi rezolvare prin aceste
proiecte!

Sigur, întotdeauna trebuie gãsit numitorul
comun între nevoia localitãþii ºi prevederile

ghidurilor iar noi am început sã ne pricepem la
asta (fãrã lipsa de modestie).

Astfel, în ultimele douã sãptãmâni, am depus 4
proiecte pe Axa 13, (proiectele 10, 11, 12, 13) în
valoare totalã de aproape 55 milioane lei, iar infor-
maþiile despre aceste proiecte vi le prezint în
detaliu mai sus.

Sper sã avem ºi cu aceste 4 proiecte acelaºi
succes ca ºi cu primele proiecte evaluate!”

Mesajul PPrimarului OOraºului PPucioasa,
ing. CConstantin EEmilian AAna:

Meciurile disputate de AS FC Pucioasa
ne þin cu sufletul la gurã! La cele jucate
acasã, stadionul Dumitru Ticã Popescu s-a
bucurat de prezenþa a numeroºi spectatori,
veniþi sã strige în cor: ”Hai, Bombonarii!”

Vã prezentãm o retrospectivã a meciurilor
disputate:

AASSFFCC  PPuucciiooaassaa  --  AACCSSOO  FFiilliiaaººii  33--11  ((11--00))
Marcatori: Iamandache (‘5), Letu (‘53),

Nedelea (‘77)/ Albastroiu (‘86)
Bãieþii noºtri  au trecut cu brio de ACSO

Filiasi, la primul meci oficial pe “Patrana”.
Jocul a fost la îndemâna elevilor lui Cristi
Balasa ºi Cosmin Lunescu ºi nu au predat
conducerea pânã la finalul celor 90 de
minute.

Casetã tehnicã:
ASFC PUCIOASA: Curiman - Calin,

Marina, Blas, Dita - Lungeanu (‘85
Leotescu) - Calofir, Iamandache (‘89 Nita) -
Calinescu (‘73 Nedelea), Niculaescu,
Codroiu (‘46 Letu). Antrenori: Cristi Balasa
si Cosmin Lunescu

ACSO Filiasi: Toma - Schiopu, Lupu,
Vulpe, Crusoveanu, Stancu, Unguru,
Ghiorghisor, Staiculescu, Ghirghilicea, Dinu.
Au mai jucat: Negrescu, Creþu, Albãstroiu,
Cocinã.
Antrenori: Silviu Lung si Cosmin Fruntelata.

Cartonaºe galbene: Niculaescu (‘66),
Marina (‘76)/ Crusoveanu (‘50), Cretu (‘90)

UU  CCRRAAIIOOVVAA  11994488  SSAA  --  FFCC  PPUUCCIIOOAASSAA  00--00
Sâmbãta, 08.09.2018, echipa noastrã a

obþinut un rezultat bun, la Severin, terminând
la egalitate, 0-0, cu FC U Craiova 1948.

Dupã o deplasare lungã, jucãtorii antre-
naþi de Cristi Bãlaºa ºi Cosmin Lunescu au
reuºit sã se monteze ºi sã plece neînvinºi de
la Severin, deºi au evoluat din minutul 62’ în
inferioritate, dupã eliminarea lui Codroiu.

FC U Craiova: Mogoºanu - Dãnãnae, E.
Dina, C. Calu, Negru, Kovari (Tãtulea 88‘),
Zimþa, Raicea (Ciucã 70‘), Surugiu (Lupu

33‘), M. Dina, Cl. Bãlan. Antrenor ªtefan
Stoica

ASFC PUCIOASA: Curiman - Cãlin,
Marina, Blaº, Diþã, Calofir, Lungeanu, Leþu
(Nedelea 67‘), Iamandache (Niþã 90‘),
Codroiu, Niculãescu (Grigorescu 88‘).
Antrenori: Cristi Balasa si Demis Lunescu

Stadion: Municipal (Drobeta Turnu
Severin); Spectatori: 800; Arbitru: Sergiu
Anton; Asistenþi: Alexandru Murariu ºi
Gabriel Neagu (toþi din Bucureºti).

FC Pucioasa – CS U Craiova 1-2 (1-1)

Marcatori: Leotescu (40)/ Marcovic (34),
Vulpe (68).

Jucãtorii noºtri nu au reuºit sã obþinã 
niciun punct din disputa cu CSU Craiova II.

Casetã tehnicã:
Pucioasa: Agachi – Cãlin, Marina, Blas,

Diþã – Niculãescu (75 Nedelea), Calofir,
Lungeanu, Iamandache (89 Grigorescu) –
Leþu, Leotescu (67 Cãlinescu).
Antrenor: Cristian Bãlaºa.

Craiova 2: Dicã – Borþa, Toiu, Popa (31
Bogdan), Juncu - ?erban (58 Dinu), Trancã
(60 Vulpe), Þegle, Rossi – V. Constantin,
Marcovic (88 Niþu).
Antrenor: Dragoº Bon.

Stadion: „Dumitru Popescu Ticã”.
Spectatori: 900.

Au arbitrat: Adrian Frãþilã (Vadu Paºii –
BZ) – Silviu Andrei (Râmnicu Sãrat), Bogdan
Martinescu (Buzãu). Observatori FRF: Florin
Stãnescu (Dragomireºti –IF) ºi Victor Radu
(Bucureºti).

Cartonaºe galbene: Marina (22),
Lungeanu (24), Calofir (42), Leþu (78)/ Dicã
(22), V. Constantin (22), Dinu (89), Rossi
(90+3).

FFCC  VVoolluunnttaarrii  IIII  --  AASSFFCC  PPUUCCIIOOAASSAA  00--11
Marcator: T. Calofir (45’-pen)
Trei puncte importante, obþinute de

echipa noastrã, într-un meci disputat pe
terenul uneia dintre formaþiile din vârful
clasamentului.

Hai, Pucioasa! Hai, Bombonarii!

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

HAI AAS FFC PPUCIOASA!
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Serbãrile Bãilor Pucioasa, ediþia a XIX-a,
s-au desfãºurat sub motto-ul „Strada schim-
bã oraºul”, parte a conceptului cultural
„Pucioasa Mon Amour”. Programul a fost
unul plin de activitãþi culturale, educative ºi
recreative.

Foaierul Primãriei a gãzduit expoziþia
BãILE PUCIOASA – CASE DE
VILEGIATURÃ ªI POVEªTILE LOR. Este
vorba despre o expoziþie cu machete,
relevee, desene, fotografii ale fostelor Case
de vilegiaturã din Pucioasa.

Vineri searã, în cadrul Zilelor oraºului
Pucioasa a avut loc o slujbã religioasã în
Parcul Central pentru binecuvântarea ºi
ocrotirea locuitorilor. La acest moment au
participat oficialitãþile locale, invitaþii din
Republica Moldova ºi din Lituania, precum ºi
politicieni, consilieri locali ºi cetãþeni ai
oraºului.

Printre artiºtii ce au urcat pe scenã în
cele trei seri enumerãm: Zavera, Alexandra
Uºurelu, Holograf, Trooper, Direcþia 5, Cargo,
Cãtãlin Criºan, Corina Chiriac, Mirabela
Dauer, Gheorghe Turda, Jean Paler.

Au fost activitãþi pentru toate gusturile.
Parada motocicletelor a fost un eveniment
deosebit, în cadrul Zilelor oraºului Pucioasa
2018. Motocicliºti din mai multe oraºe ale
þãrii au defilat pe strãzi. Pasionaþii de
motoare ºi-au unit ºi de aceastã datã forþele
ºi au creat atmosferã. Au avut loc Parada
Maºinilor de Epocã ºi Bãtaia cu Flori, am
avut concert de muzicã de promenadã,
expoziþia de fotografie a fotografului Radu
Chiriþã, expoziþia eveniment a designerului
de ceasuri unicat Augustin Matei, concursul

de Aeromodele Radiocomandate Memorial
Prof. Dumitru Diaconescu (ajuns la cea de-a
XI-a ediþie), expoziþia de artã popularã
tradiþionalã dâmboviþeanã ”Tradiþia la ea
acasã” (ce a fost organizatã la Centrul
Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa), prima ediþie a unui concurs de
graffiti, expoziþie a proiectelor ºi planurilor de
modernizare a oraºului, spectacole de ani-
maþie stradalã, au fost amenajate locuri de
joacã pentru copii în curtea primãriei ºi au
avut loc concerte de pian ºi de harpã.

■■ Serbãrile Bãilor Pucioasa – ediþia a XIX-a

OOrraaººuull PPuucciiooaassaa aa ffoosstt,,
ttiimmpp ddee ttrreeii zziillee,, îînn mmaarree ssããrrbbããttooaarree!!


