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ANALIZE MMEDICALE
DE CCALITATE, CCU BBILET

DE TTRIMITERE, PPRIN
CONTRACT CCU CCASA DDE
ASIGURÃRI, LLA SSPITALUL
ORÃªENESC PPUCIOASA

Colegiul NNaþional ""Nicolae
Titulescu",  pparticipant lla
CONCURSUL NNAÞIONAL

PENTRU LLICEENI
"EUROSCOLA", eediþia
a XXII-aa ((2019-22020)

Serbãrile BBãilor PPucioasa
- aa XXX-aa eediþie!

Investiþiile pprin PPNDL îîn
infrastructura ººcolarã -
INVESTIÞII ÎÎN VVIITORUL

ORAªULUI NNOSTRU!

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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Avem PPediatrie!

Iatã cã a sosit un moment mult
aºteptat de cãtre noi toþi! Dupã mai
bine de 4 ani avem din nou secþie de
Pediatrie!

Secþia nu a mai fost funcþionalã
din anul 2015, cei doi medici spe-
cialiºti, precum ºi asistenþii medicali
de specialitate fiind detaºaþi pe alte
secþii.

Spitalul Orãºenesc Pucioasa
deserveºte 60.000 de locuitori, iar
mai bine de 6.000 dintre aceºtia sunt
copii. Cei mici ºi pãrinþii lor erau
nevoiþi sã meargã la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte,
timpul de aºteptare, precum ºi dis-
tanþa faþã de casã fiind un impedi-
ment major în rezolvarea completã
ºi corectã a problemelor medicale.

"La mai bine de 4 ani de la
închiderea secþiei de pediatrie, actu-
ala conducere a Spitalului
Orãºenesc Pucioasa împreunã cu
Primãria Pucioasa, cu sprijinul extra-
ordinar al celor de la Heidelberg
România, rezolvã una din marile
nevoi ale comunitãþii: Redeschiderea
unui modern ºi primitor
Compartiment de pediatrie în cadrul

Spitalului Orãºenesc Pucioasa!
Mulþumesc celor de la Heidelberg
România, fãrã de care nici nu
îndrãzneam sã sperãm la o aseme-
nea realizare! Mulþumesc conducerii
spitalului Pucioasa pentru efortul
imens dar nevãzut, precum ºi
medicilor ce au acceptat aceastã
provocare! Redeschiderea secþiei de
pediatrie înseamnã pentru comuni-
tatea noastrã acces facil pentru
fiecare copil la servicii medicale la
cele mai înalte standarde. Pânã în
anul 2015, când am fost nevoiþi sã
închidem secþia, cele 25 de paturi
existente erau în permanenþã
neîncãpãtoare, ajungându-se la
peste 1.200 de internãri pe an, din-
tre care 85% urgenþe medicale. Cu
toþii suntem, aºadar, extrem de feri-
ciþi cã vom putea, în curând, ajuta
pãrinþii ºi copiii acestora sã aibã
parte de cele mai bune îngrijiri, cât
mai aproape de casã! Surprizele
plãcute de la Spitalul Orãºenesc nu
se opresc aici! ", a declarat primarul
oraºului Pucioasa, Constantin Ana.

În acest moment, în cadrul
unitãþii funcþioneazã 13 secþii ºi com-

partimente, dintre care trei cu profil
chirurgical, ambulatoriu integrat spi-
talului, laborator de analize med-
icale, laborator de imagisticã ºi
explorãri funcþionale, compartiment
de primire urgenþe, compartiment de
anestezie ºi terapie intensivã, pre-
cum ºi farmacie, cantinã ºi spãlãto-
rie proprie.

"Spitalul nostru este acreditat
ANMCS cu nivelul cel mai înalt, iar
anul 2020 este un an în care vom
avea nevoie de susþinere ºi fonduri
semnificative, pentru a putea ajunge
sã avem oferte cât mai diversificate
de servicii medicale, astfel încât sã
rãspundem nevoilor populaþiei din
zonã. Sprijinul primit din partea
HeidelbergCement România este un
prim pas pentru îndeplinirea unui
obiectiv extrem de important pentru
noi, redeschiderea secþiei de pedi-
atrie, ceea ce ne va permite sã ofe-
rim familiilor din apropiere cel mai
bun tratament, prompt ºi cât mai
simplu din punct de vedere logistic",
a explicat Adriana Ancuþa, manager
al Spitalului Orãºenesc Pucioasa.

Redeschiderea secþiei de
Pediatrie a fost posibilã datoritã unei
investiþii a HeidelbergCement
România.

"Ne bucurãm foarte mult cã sun-
tem parte din acest proiect prin care
contribuim concret la îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii persoanelor din comu-
nitãþile în care ºi noi activãm. Prin
acest demers susþinem, promovãm
ºi implementãm OBIECTIVUL 3:
SÃNÃTATE ªI BUNÃSTARE, parte
dintre cele 17 obiective de dez-
voltare durabilã ale Organizaþiei
Naþiunilor Unite", a completat Florian
Aldea, Director General al
HeidelbergCement România.

Valoarea totalã a investiþiei este
de 242.923 lei. Aceasta a vizat
lucrãri de reparaþii, amenajãri ºi
recompartimentãri în întreaga
locaþie, saloane, cabinete, holuri,
vestiare, înlocuirea integralã a insta-
laþiilor electrice, termice ºi sanitare,
înlocuirea tâmplãriei interioare, a
pardoselilor, refacerea grupurilor
sanitare.
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- ººedinþã eextraordinarã
din 001.08.2019  -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului local pe

anul 2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea HCL nr.

34/06.03.2019 privind aprobarea proiectului
ºi a cheltuielilor legate de proiect pentru
obiectivul de investiþii "Reabilitarea, moder-
nizarea ºi extinderea Liceului Tehnologic"
modificatã prin HCL nr. 49/12.04.2019 ºi
HCL 88/30.05.2019.

- ººedinþã eextraordinarã
din 112.08.2019 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea proiectului

"Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
ambulatoriului integrat al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa" ºi a cheltuielilor legate
de acesta.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea Anexei 2 la HCL

84/30.05.2019 privind aprobarea modificãrii
Anexelor nr. 1 ºi nr. 2 la HCL nr.
52/25.04.2019 privind aprobarea creditelor
de angajament pentru acþiuni multianuale.

- ººedinþã oordinarã
din 228.08.2019 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea devizului privind lucrãrile de reparaþii ºi
îmbunãtãþiri semnificative, asupra Spaþiului
comercial în suprafaþã de 37 mp, situat în
oraºul Pucioasa, Piaþa centralã Cartaxo,
deþinut în calitate de locatar de SC DANIDEN
DIVERS SRL, conform anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind repar-

tizarea a douã locuinþe ANL ºi anume: ap. nr.
12, bl. A ANL, str. Stadionului ºi ap. 14, bl. 3
ANL, str. Rândunelelor, conform Anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea schimbãrii garsonierei nr. 15, bl. 2
ANL, str. Rândunelelor, locuinþã deþinutã cu
contract de închiriere de doamna Roman
Gorgon Antoanela Loredana, cu o locuinþã
vacantã, ºi anume apartamentul nr. 18, bl. 1
ANL, str. Rândunelelor.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Raportul nr. 710/20.08.2019 al

administratorului S. C. SERVICII 
COMUNITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L. privind situaþia
economico - financiarã în perioada
01.01.2019 - 30.06.2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind modi-

ficarea Anexei nr. 1 la HCL 26/02.02.2018
care cuprinde lista cu inventarul bunurilor
mobile ºi imobile, proprietate publicã ºi/sau
privatã ale U. A. T. Oraºul Pucioasa, aferente
Serviciului de Iluminat Public, date în admi-
nistrare cãtre S. C. SERVICII COMUNITARE

DE UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP
S. R. L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind com-

pletarea Anexei nr. 1 la HCL 26/02.02.2018
care cuprinde lista cu inventarul bunurilor
mobile ºi imobile, proprietate publicã ºi/sau
privatã ale U. A. T. Oraºul Pucioasa, aferente
Serviciului de Iluminat Public, date în admin-
istrare cãtre S. C. SERVICII COMUNITARE
DE UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP
S. R. L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind vân-

zarea prin licitaþie publicã deschisã cu stri-
gare a unui bun mobil - mijloc fix - deþinut de
S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea modificãrii Anexei nr. 1 la HCL nr.

127/25.07.2019 privind modificarea Anexelor
nr. 1 ºi nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 apro-
barea creditelor de angajament pentru acþiu-
ni multianuale - perioada 2019 - 2021, con-
form Anexelor nr. 1 ºi nr. 2.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea cheltuielilor aferente navetei cadrelor
didactice ºi personalului didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind rectifi-

carea bugetului local al U. A. T. Oraºul
Pucioasa pe anul 2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea implementãrii proiectului: "Sistem de
iluminat eficient în oraºul Pucioasa" cod
SMIS 121793.
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NNAAªªTTEERRII
BULGARU ANA-MARIA - 22.08.2018

(ACT TRANSCRIS), MERCUREAN OLIVIA -
9.04.2019 (ACT TRANSCRIS).

LE  DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
CRÃCIUN ALEXANDRU-NICOLAE ªI

FLORESCU ADRIANA-CEZARINA -
5.07.2019; CÃZÃCEANU MARIUS-
CONSTANTIN ªI TÎRCÃ GEORGIANA-
FLORENTINA - 6.07.2019; RIZESCU
FLORIN-BOGDAN ªI COCIUG ELISABETA-
MIHAELA - 13.07.2019; EFTIMIE
VICTORAª  ªI POAFÃ LUMINIÞA-ILIUÞA -
20.07.2019: GHIÞESCU CONSTANTIN-
RÃZVAN ªI ILIE MIRELA-FILOFTEIA -
20.07.2019: MERCUREAN FLORIN-
ROBERT ªI BÃDOI OANA-DANIELA -
22.07.2019 (ACT TRANSCRIS); ANTONE
VICTOR ªI MANEA ELENA-CLAUDIA -
25.07.2019; PANDURU RÃZVAN-IOAN ªI
BÎRÞOIU CÃTÃLINA-GABRIELA -
27.07.2019; DRÃGHICI BOGDAN-IONUÞ ªI
IONEL MARIA-ANDRADA - 27.07.2019.

LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ''!

DDEECCEESSEE
MOC MARIA - 75 ANI, DUMITRACHE

VASILE - 81 ANI, TEODOROIU LUCIAN - 83
ANI, TEODORESCU NICULINA - 87 ANI,
GORGON MARIA - 91 ANI, COMAN
CRISIÞA - 83 ANI, DINU ELEONORA - 80
ANI, TINCULESCU NICOLAE - 58 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

AAUUGGUUSSTT  22001199
NNAAªªTTEERRII
BULGARU ANA-MARIA  22.08.2019

BRUXELLES, BELGIA- ACT TRANSCRIS;
MERCUREANU OLIVIA  - 09.04.2019
SUTTON COLDFIELD BIRMINGHAM-
REGATUL UNIT, ACT TRANSCRIS;
CLISERU  ALEXIA - MARIA -25.08.2017-
AREZZO, ITALIA, ACT TRANSCRIS;
NISTOR YANIS-ANDREI - 18.06.2019-
NAPOLI, ITALIA, ACT TRANSCRIS; CHIÞU
NIKOLAS-ANDREI 06.12.2012 NIKOSIA,
CIPRU, ACT TRANSCRIS; SULTÃNESCU
ZEN  - 29.07.2019-ROTTERDAM, OLANDA,
ACT TRANSCRIS; STÃNILÃ AYANA-ªTEFA-
NIA 18.05.2019, 18.05.2019, DIEST,
BELGIA, ACT TRANSCRIS; ÞUGUI SOFIA-
IOANA-19.06.2019- HARROW- BRENT,

REGATUL UNIT, ACT TRANSCRIS;
RIZESCU ªTEFANIA-MARIA-12.01.2017 -
ÎNFIERE.

LE DORIM SÃNÃTATE !

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
ILINCA BOGDAN-GABRIEL ªI SCOCIU

FLORINA-IZABELA - 4.08.2019;
GHEABURCU ALIN-CONSTANTIN ªI
FIREÞEANU FLORICA - 8.08.2019;
CHIRÃNOIU CONSTANTIN ªI DOINEA
ANCUÞA-IOANA - 8.08.2019; GRIGORE
MARIUS-CRISTIAN ªI ANGHELESCU
COSMINA - 10.08.2019; BADEA COSMIN
NICOLAE ªI DANCIU RAMONA-
GEORGIANA -16.08.2019; DUÞÃ IONUÞ-
ALEXANDRU ªI SAVU IOANA-ANGELA -
16.08.2019; GHEORGHE LEONTE-
BOGDAN ªI JIMENEZ-CARBALLO-
17.08.2019; ªERBÃNOIU CRISTIAN-
GHEORGHE ªI IANCU LILIANA -
17.08.2019; TRÎNTIª RÃZVAN-IONUÞ ªI
CIOBANU DENISA-MÃDÃLINA -
17.08.2019; GEAMBAªU FLORIN-CHIÞU
SIMONA-MIRELA - 18.08.2019; DRÃGAN
ROBERT-ADRIAN ªI MARMANDIU
ªTEFANIA- ELENA - 11.07.2018,
HEREDFORSHIRE, REGATUL UNIT, ACT
TRANSCRIS; EFTIMIE CONSTANTIN ªI
DINU LIDIA-ELENA - 24.08.2019;
GRECICOSEI TRAIAN ªI MANTA MARIA-
LUMINIÞA - 24.08.2019; BÃRBULESCU
FLORIN ªI IORDACHE MARIA-RALUCA -

24.08.2019; MARMANDIU PAVEL-MIHAI ªI
RÃDUCAN ELENA - 24.08.2019; HOBJILÃ
GABRIEL ªI ªUÞÃ ANDREEA-LOREDANA
- 25.08.2019; GORGON GABRIEL-LUCIAN
ªI NEAGU FLORENTINA-ANDRUÞA -
25.08.2019; TRIPON FLORIN-SEBASTIAN
ªI DEGERATU CRISTINA - 30.08.2019;
NEACªU MIHAI-SORIN ªI VÃRÃªTEANU
OANA- GABRIELA - 31.08.2019; BÃDÃU
MARIUS-GABRIEL ªI PAVELESCU
ANDREEA - 31.08.2019.

LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ!

DDEECCEESSEE  
MARIANOPOL MARIA - 85 ANI;

POPESCU CONSTANTIN - 84 ANI;
BURTESCU GRIGORE - 76 ANI; NICA
ANICA - 82 ANI; BURCÃ MARIN - 76 ANI;
TEODOROIU ELISABETA - 81 ANI; JITARU
VALERIU - 45 ANI; ENE GHEORGHE -
AUREL - 71 ANI; UDROIU DUMITRU - 62
ANI; BOTEZATU MIRON - 87 ANI;
DRAGOMIR PÃUNA - 89 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ! 

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
OOffiiþþeerr  SSttaarree  CCiivviillãã,,
MMããnniiccaa  GGeeoorrggiiaannaa

IInnssppeeccttoorr  SSttaarree  CCiivviillãã,,
JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

BIROU SSTARE CCIVILÃ

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa
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"Începând cu data de 1 august
2019 la Spitalul Orãºenesc Pucioasa
se fac analize medicale la cele mai
înalte standarde de calitate, prin
Casa de Asigurãri de Sãnãtate!

Iatã cã s-a realizat un alt obiectiv
de importanþã majorã pentru popu-
laþia din nordul judeþului Dâmboviþa:
Laboratorul de analize medicale a
obþinut în anul 2018 certificatul de
acreditare RENAR, prin care este
recunoscutã calitatea analizelor me-
dicale efectuate în spitalul nostru.

Procesul a durat un an ºi jumã-
tate, perioadã în care personalul din
Laboratorul de analize medicale, sub
coordonarea ºi implicarea directã a
doamnei chimist Peleanu Vali
Marcela, a gândit, conceput ºi elabo-
rat documentaþia necesarã având
sprijinul permanent al managerului.

Astfel, s-a reuºit implementarea
unui sistem de management al ca-
litãþii (SMC) bazat pe cerinþele stan-
dardului internaþional SR EN ISO
15189: 2013 "Laboratoare medicale.
Cerinþe pentru calitate ºi compe-
tenþã." la care se adaugã cerinþele
subcap. 8.1. din SR EN ISO/CEI
17011: 2005 "Evaluarea conformitãþii.
Cerinþe generale pentru organismele
de acreditare care acrediteazã
organisme de evaluare a confor-
mitãþii.".

În anul 2019, odatã cu încheierea
contractului cu C.J.A.S. Dâmboviþa,
Spitalul Orãºenesc Pucioasa a
întrunit cerinþele prevãzute în
Contractul-cadru, intrând în relaþie
contractualã cu Laboratorul de ana-
lize medicale, astfel cã pacienþii pot
efectua analize medicale, în baza

biletului de trimitere de la medicul de
familie sau medicul specialist, fapt
care nu a fost posibil în ultimii 9 ani.

Realizarea acestui important
obiectiv a presupus eforturi financia-
re deosebite, o strategie pe termen
lung a directorului financiar-contabil
în vederea alocãrii fondurilor pentru
achiziþie/închiriere de aparaturã me-
dicalã, a reactivilor necesari, a imple-

mentãrii aplicaþiei informatice nece-
sare, a plãþii taxelor ºi tarifelor cãtre
Asociaþia de Acreditare din România
- RENAR, a punerii în funcþiune a
echipamentelor care asigurã decon-
tarea serviciilor oferite în baza
biletelor de trimitere/cardurilor de
sãnãtate, dar ºi în încheierea
Contractului cu Casa Judeþeanã de
Asigurãri de Sãnãtate.

Pacienþii sunt aºteptaþi pentru a
efectua, cu cea mai mare încredere,
analize medicale lucrate pe echipa-
mente de ultimã generaþie ºi cu un
personal de specialitate foarte bine
pregãtit!

MMaannaaggeerr,,
JJuurriisstt  AAddrriiaannaa  AAnnccuuþþaa""

Cutremurele de pãmânt, numite ºi seisme,
sunt zguduiri bruºte ºi de scurtã duratã ale unor
porþiuni din scoarþa (crusta) terestrã. Cauzele
interne (din interiorul Pãmântului) sunt cele mai
frecvente, miºcarea plãcilor tectonice reprezen-
tând principala cauzã a producerii seismelor, pe
lângã vulcanism ºi alte prãbuºiri de strate. În
cazul miºcãrilor convergente a douã plãci tec-
tonice ºi mai ales în procesele de subducþie, se
creazã tensiuni enorme. Când se produce
detensionarea, au loc cutremurele de pãmânt.

Energia care se elibereazã brusc
genereazã unde care se propagã radial în toate
direcþiile ajungând ºi la suprafaþa
pãmântului.Aceste unde se propagã cu diferite
viteze, în funcþie de caracteristicile geologice
ale mediului. Punctul teoretic în care se pro-
duce ruptura iniþialã (în realitate existã o zonã
de fracturare) se numeºte focar sau hipocentru,
iar punctul situat la suprafaþa pãmântului, pe
verticala focarului, poartã denumirea de epi-
centrul cutremurului.

Caracteristicile ccutremurelor îîn RRomânia
Pe teritoriul României se manifestã, în

funcþie de adâncime, mai multe categorii de
cutremure:

-superficiale-hipocentrul se situeazã la o
adancime cuprinsã între 0 ºi 5 km de la
suprafaþa pãmântului;

-crustale sau normale-hipocentrul se
situeazã la o adâncime cuprinsã între 5 ºi 30
km de la suprafaþa pãmântului, ajungând pânã
la 60 km în zona Vrancea;

-intermediare-hipocentrul se situeazã la o
adâncime cuprinsã între 60-70 km ºi 100-220
km de la suprafaþa pãmântului, specifice numai
zonei Vrancea.

Cele mai puternice ºi care afecteazã o arie
întinsã sunt cutremurele de tip intermediar,
localizate la curbura munþilor Carpaþi, în zona
Vrancea.

Potrivit cercetãrilor specialiºtilor, seismele
intermediare din Vrancea nu cauzeazã pagube
materiale clãdirilor construite în ultimii ani
(excepþie fac clãdirile deja avariate ori care sunt
vulnerabile în vreun fel), decât în situaþia unor
magnitudini de peste 7 grade Richter.

Eºti protejat în caz de cutremur?

Cunoºti metodele de protecþie în timpul
cutremurului?

Ai întocmit un plan de urgenþã al familiei?
Þi-ai pregãtit locuinþa?

Pregãtirea llocuinþei ººi ffamiliei ppentru
cutremur

În vederea pregãtirii pentru cutremur, luaþi
urmãtoarele mãsuri:

-fixaþi mobilierul, care se poate deplasa în
timpul unei miºcãri seismice, de un perete sau
alt element de construcþie solid;

-amplasaþi obiectele grele, care vã pot rãni,
în partea de jos a încãperilor;

-stabiliþi cu membrii familiei un plan de pro-
tecþie în caz de cutremur. Fiecare membru din
familie trebuie sã cunoascã ce are de fãcut în
momentul declanºãrii miºcarii seismice. Stabiliþi
un loc de întâlnire a membrilor familiei dupã
producerea unui cutremur, pentru situaþia în
care comunicaþiile sunt întrerupte;

-asiguraþi-vã o minimã rezervã de urgenþã
formatã din apã, alimente neperisabile,
lanternã, aparat radio portabil, acumulatori ºi
medicamente de baza (rucsacul de urgenþã).

-luaþi în calcul posibilitatea întreruperii
furnizãrii apei, electricitãþii ºi a gazelor naturale,
imediat dupã producerea unui cutremur;

-identificaþi locul de amplasare a întrerupã-
toarelor, siguranþelor pentru electricitate, a robi-
netelor pentru apã ºi gaze, precum ºi modul lor
de manevrare.

Reguli dde ccomportare îîn ccaz dde ccutremur -
pe sstradã -

-dacã vã aflaþi în apropierea unei clãdiri ºi
se declanºeazã un cutremur, pãstraþi-vã cal-
mul;

-pe cât este posibil, îndepãrtaþi-vã de
clãdiri, stâlp ºi cablurile de electricitate, copaci
sau alte obiecte care vã pot vãtãma;

-evitaþi sã atingeþi cablurile de electricitate
cãzute pe sol.

Reguli dde ccomportare îîn ccaz dde ccutremur -
spaþii ccomerciale-

- dacã vã aflaþi într-o clãdire, spaþiu comer-
cial etc. ºi se declanºeazã un cutremur, pãs-
traþi-vã calmul;

-protejaþi-vã sub o grindã sau lângã un
perete interior de rezistenþã;

-îndepãrtaþi-vã de ferestre, rafturi cu mãr-
furi, pereþi exteriori sau alte obiecte care pot
vãtãma;

-nu ieºiþi ºi nu fugiþi pe scãri;
-ieºirea din clãdire se realizeazã coordonat,

dupã terminarea cutremurului ºi verificarea
cãilor de evacuare.

Reguli ggenerale dde ccomportare îîn ccaz dde
cutremur:

-în cazul în care se declanºeazã un
cutremur, pastraþi-vã calmul ºi liniºtiþi per-
soanele din jur;

-dacã vã aflaþi în interiorul unei clãdiri, nu
ieºiþi ºi nu fugiþi pe scãri. Nu utilizaþi liftul;

-protejaþi-vã sub tocul uºii, sub o grindã sau
lângã un perete interior;

-adoptaþi o poziþie ghemuit, acoperit ºi
susþinut de un obiect solid;

-dacã seismul vã surprinde în autoturismul
personal, opriþi într-un loc deschis ºi asteptaþi în
interior. Evitaþi oprirea în vecinãtatea clãdirilor
amplasate la stradã, sub liniile electrice, pe
poduri sau pasaje;

-dacã sunteþi într-un mijloc de transport în
comun (autobuz,tramvai sau metrou), rãmâneþi
calm pe locul dumneavoastrã, pânã la ter-
minarea miºcãrii seismice.

Reguli dde ccomportare îîn ccaz dde ccutremur -
în llocuinþã-

-dacã vã aflaþi în locuinþã ºi se declanºeazã
un cutremur, pãstraþi-vã calmul;

-îndepãrtaþi-vã de ferestre, pereþii exteriori
sau obiecte care vã pot vãtãma;

-protejaþi-vã sub tocul uºii, sub o grindã sau
lângã un perete interior de rezistenþã;

-închideþi sursele de foc;
-nu pãrãsiþi locuinþa; nu fugiþi pe scãri; nu

folosiþi liftul.

Reguli dde ccomportare îîn ccaz dde ccutremur -
la sserviciu-

-dacã vã aflaþi în interiorul unei clãdiri ºi se
declanºeaz un cutremur, pãstraþi-vã calmul;

-îndepãrtaþi-vã de ferestre, pereþii exteriori
sau obiecte grele. Protejaþi-vã sub o piesã de
mobilier solidã, sub o grindã sau sub tocul uºii;

-personalul tehnic va acþiona conform pro-
cedurilor stabilite;

-nu pãrãsiþi încãperea;
-nu fugiþi pe scãri;
-nu folosiþi liftul.

Reguli dde ccomportare îîn ccaz dde ccutremur -
la ººcoalã-

-dacã vã aflaþi la ºcoalã ºi se declanºeazã
un cutremur pãstraþi-vã calmul;

-protejaþi-vã sub pupitre, îndepãrtaþi-vã de
ferestre, pereþii exteriori sau obiecte care vã pot
vãtãma;

-cadrul didactic va deschide uºa clasei ºi se
va proteja lângã un perete interior de rezis-
tenþã;

-ieºirea din clãdire se realizeazã coordonat,
dupã terminarea cutremurului ºi verificarea
cãilor de evacuare.

Ce ttrebuie ssã ffaceþi ddupã tterminarea
cutremurulu!

-liniºtiþi persoanele din jur, verificaþi dacã
sunt rãnite ºi acordaþi-le primul ajutor;

-verificaþi locuinþa pentru a depista even-
tuale avarii. În cazul în care simþiþi miros de
gaze, deschideþi ferestrele, închideþi robinetele
de alimentare ºi evitaþi utilizarea surselor de foc
ºi a instalaþiei electrice;

-evitaþi blocarea reþelei telefonice. Folosiþi
telefonul numai pentru a anunþa serviciile de
urgenþã: ambulanþa, pompierii, poliþia etc. sau
operatorii locali de gaze, apã ºi electricitate;

-urmãriþi posturile publice naþionale de radio
ºi televiziune ºi urmaþi instrucþiunile transmise
de autoritãþi prin intermediul acestora;

-nu uitaþi sã luaþi rucsacul de urgenþã, dacã
trebuie sã pãrãsiþi locuinþa;

-verificaþi cu atenþie scãrile. Miºcarea seis-
micã poate afecta rezistenþa acestora. Dacã la
ieºire uºile sunt blocate, trebuie sã se acþioneze
fãrã panicã pentru deblocarea acestora. Dacã
uºile nu pot fi deblocate, se recomandã spar-
gerea geamului, curãþarea ramei ºi evacuarea
prin golul astfel creat;

-nu folosiþi autoturismul personal decât în
situaþii extreme. Cãile de circulaþie trebuie
lãsate libere pentru intervenþia serviciilor de
urgenþã;

-nu vã apropiaþi de clãdiri, pentru a evita
accidentele cauzate de cãderea tencuielii,
cãrãmizilor, coºurilor, gemurilor sau orna-
mentelor;

-dacã sunteþi blocat sub dãrâmãturi, sem-
nalaþi-vã prezenþa lovind cu un obiect dur, la
intervale regulate, în conducte învecinate sau
în pereþii incintei;

-fiþi pregãtiþi pentru eventuale replici ale
miºcãrii seismice.

RReeffeerreenntt  PPrrootteeccþþiiee  CCiivviillãã
NNããssttaassee  CCoorrnneell

Despre ccutremure!

■ ÎNCÃ O VESTE BUNÃ DE LA SPITALUL ORÃªENESC PUCIOASA!!!
ANALIZE MMEDICALE DDE CCALITATE, CCU BBILET DDE TTRIMITERE,

PRIN CCONTRACT CCU CCASA DDE AASIGURÃRI, LLA SSPITALUL OORÃªENESC PPUCIOASA
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Colegiul Naþional "Nicolae Titulescu"
din Pucioasa, judeþul Dâmboviþa va par-
ticipa la Concursul naþional pentru liceeni
EUROSCOLA, ediþia a XII-a (2019-
2020), organizat de Biroul de Legãturã al
Parlamentului European în România
(BLPE), în parteneriat cu Ministerul
Educaþiei Naþionale (MEN).

Ediþia 2019-2020 a Concursului
"Euroscola" se desfãºoarã sub titlul

generic "Educaþia schimbã vieþi", contex-
tul, în care se dezvoltã concursul, fiind,
"Educaþie ºi formare 2020". "Educaþie ºi
formare 2020" (ET 2020) este cadrul
strategic pentru cooperarea europeanã
în domeniul educaþiei ºi formãrii profe-
sionale, bazat pe abordarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii, principalul scop al
cadrului fiind sprijinirea statelor membre
în ceea ce priveºte dezvoltarea, în con-
tinuare, a sistemelor lor de educaþie ºi
formare. Aceste sisteme ar trebui sã
asigure tuturor cetãþenilor mijloacele
necesare pentru a-ºi atinge potenþialul,
precum ºi sã asigure prosperitatea eco-
nomicã durabilã ºi capacitatea de inte-
grare profesionalã.

Scopul concursului este de a valorifi-
ca experienþele elevilor acumulate în
cadrul acestui demers ºi de a contribui
astfel la conºtientizarea rolului educaþiei
ºi formãrii profesionale în atingerea
potenþialului fiecãrui cetãþean, precum ºi
asigurarea prosperitãþii economice dura-
bile, prin conceperea ºi implementarea
unei campanii de informare ºi conºtienti-
zare a beneficiilor pe plan personal ºi la
nivelul comunitãþii.

În acest scop, colegiul va demara un
proiect de campanie de informare ºi
conºtientizare a publicului larg, cu privire
la rolul educaþiei ºi al învãþãrii unei
meserii, pornind de la povestea de suc-
ces a unei personalitãþi relevante.

Obiectivele specifice ale campaniei
de informare ºi conºtientizare sunt:

Promovarea importanþei rolului edu-
caþiei ºi al practicãrii profesiei, pentru
dezvoltarea personalã ºi pentru dez-
voltarea unei comunitãþi durabile, prin
conceperea ºi implementarea, de cãtre
elevi, a unei campanii de informare ºi
conºtientizare a beneficiilor pe plan per-
sonal ºi la nivelul comunitãþii, pornind de
la o poveste de succes;

Dezvoltarea relaþiilor comunitare, prin
iniþierea de parteneriate ºi structuri
sustenabile, la nivel local, destinate
conºtientizãrii nevoii ºi importanþei edu-
caþiei, pe plan personal ºi la nivelul
comunitãþii locale;

Dezvoltarea competenþelor elevilor

(de comunicare, digitale, artistice, sociale
ºi civice) pentru iniþierea ºi imple-
mentarea de campanii de informare, des-
tinate promovãrii importanþei educaþiei,
în organizaþia din care provin ºi la nivel
comunitar;

Valorificarea competenþelor ºi expe-
rienþelor elevilor din echipa de campanie,
pentru identificarea nevoilor de educaþie
ºi pentru îmbunãtãþirea modului în care

organizaþia din care provin ºi comuni-
tatea localã, rãspund acestor nevoi.

Anterior acestui moment, în care
colegiul anunþã oficial demararea proiec-
tului de campanie, a fost lansatã invitaþia
de participare a elevilor la Concursul
Euroscola, ediþia 2019-2020. La data de
09.07.2019, s-a constituit echipa de cam-
panie, formatã din 24 elevi din clasele a
IX a A ºi a X a A, (ambele având spe-
cializarea matematicã-informaticã-inten-
siv limba englezã): Ana Adrian Valentin
Banu Constantin Adrian, Budoiu Aura
Ioana, Burcioiu Miruna Elena,
Casandroiu Adelina Maria, Ciobanu
Angelo ªtefan, Cotescu Agata
Alexandra, Deak Dãnuþ Cristian, Dobra
Diana Smaranda, Dogãrel  Andrei, Gurgu
Rãzvan Florin, Istrãtescu Remus ªtefan,

Matei  ªerban Andrei, Neaga Ioana
Teodora, Stanciu Andrei Cristian,
Stãncioiu  Irina Elena, Stãncioiu  Ilinca
Maria, Sîrboiu Filip Marin, Sticlaru Maria
Corina, Stoian Denisa Gabriela, Tebeicã
Iuliana Raluca, Teleº Florin Ciprian,
Tudor Ioana Antonia, Ursaiche Dimitrie
Gabriel. Echipa proiectului de campanie
va fi coordonatã de prof. Diaconescu
Mihaela Cristina ºi prof. Voicu Victoria.

Proiectul de campanie cu care
Colegiul Naþional "Nicolae Titulescu" se
înscrie în Concursul EUROSCOLA este

"Better Education Through Trusted
Educators & Role models", sloganul
proiectului fiind "BETTER - an
Educational Journey to Your Very Own
Path".

Personalitatea de succes, prin inter-
mediul cãreia am decis sã promovãm
rolul educaþiei ºi formãrii profesionale în
atingerea potenþialului fiecãrui cetãþean
ºi asigurarea prosperitãþii economice
durabile, este Anca Tîrcã, profesor de
limbã englezã, fost director al ªcolii nr. 4
"Elena Donici Cantacuzino" din
Pucioasa, expert ºi  consultant în
numeroase proiecte educaþionale
naþionale ºi internaþionale. Anca Tîrcã a
proiectat ºi implementat/ coordonat în
România ºi în alte þãri peste 200 de pro-
grame de formare finanþate de Uniunea
Europeanã, Consiliul Europei, UNICEF,
Know How Fund, World Bank, Amnesty
International, Centrul Educaþia 2000+
etc., a lucrat  ºi lucreazã ca team leader,
key expert sau consultant pentru  diverse
companii sau instituþii: The World Bank,
WYG International UK, WYG Turkey,
ANPCDEFP, European Consultants
Organisation Bruxelles, Trend
Consultant, Scoala Europeanã
Bucureºti, British Council, MEN, ISJ
Dâmboviþa etc.

În cazul în care vor fi printre câºtigã-
tori, elevii ºi profesorii din Colegiul
Naþional "Nicolae Titulescu" care au
implementat proiectul de campanie
"Better Education Through Trusted
Educators & Role models", vor participa
la un eveniment Ziua Euroscola organizat
la Strasbourg, în cursul anului 2020.
Parlamentul European a creat programul
Euroscola pentru a informa tinerii despre
procesul de integrare europeanã ºi pen-
tru a promova participarea lor la con-
strucþia Uniunii Europene. Programul
reuneºte periodic elevi de liceu din cele
28 de state membre, oferindu-le ocazia,
pe parcursul unei zile, de a afla cum
funcþioneazã Parlamentul European, de
a se cunoaºte între ei, de a-ºi împãrtãºi
viziunile ºi aºteptãrile. Evenimentul Ziua
Euroscola este organizat la Strasbourg
de mai multeoripe an. Fiecare eveniment
reuneºte peste 500 de elevi din toatã
Uniunea Europeanã.

Participanþii la Strasbourg sunt
împãrþiþi în grupuri multilingve. Pentru o
zi, ei devin membri ai Parlamentului
European. În aceastã calitate ei discutã
în comisii, formuleazã propuneri legisla-
tive, dezbat propunerile în plen,

adreseazã întrebãri, fac comentarii ºi
adoptã sau resping propunerile legisla-
tive, într-o altã limbã decât limba mater-
nã. La sfârºitul zilei, fiecare participant va
primi un certificat de participare semnat
de Preºedintele Parlamentului European.
Parlamentul European pune la dispoziþie
o subvenþie pentru acoperirea costurilor
cãlãtoriei la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola
organizate la Strasbourg înanul 2020, pot
participa echipele de elevi care s-au
clasat pe primele locuri în cadrul concur-
sului naþional Euroscola în anul 2019 ºi
care nu au participat la nicio sesiune a
evenimentului Ziua Euroscola în anul
2019 la Strasbourg, ca rezultat al concur-
sului Euroscola din anul precedent
(2018). Numãrul echipelor clasate pe
primele locuri este dat de numãrul eveni-
mentelor planificate la Strasbourg în
cadrul programului Ziua Euroscola pen-
tru anul 2020.

Despre activitãþile campaniei de infor-
mare ºi conºtientizare pe care urmeazã
sã o derulãm, aflaþi, pe larg în numerele
viitoare ale Buletinului de Informare al
Oraºului Pucioasa.

pprrooff..  MMiihhaaeellaa  CCrriissttiinnaa  DDiiaaccoonneessccuu,,
ccoooorrddoonnaattoorr  

Colegiul NNaþional ""Nicolae TTitulescu"
participant lla

CONCURSUL NNAÞIONAL PPENTRU
LICEENI ""EUROSCOLA",

ediþia aa XXII-aa ((2019-22020)

ANUNÞ
Consiliul Local al Oraºului Pucioasa, jud. Dâmboviþa, aduce

la cunoºtinþã cã în perioada 02.09.2019 - 02.11.2019, la sediul
U.A.T. Oraºul Pucioasa, se poate depune documentaþia nece-
sarã în vederea începerii procedurii de atribuire a autorizaþiilor
taxi rãmase disponibile pe raza oraºului Pucioasa pentru anul
2019, aprobate prin HCL nr. 32/27.03.2008.

Data limitã pânã la care pot fi depuse cererile de înscriere
precum ºi documentele necesare pentru participarea la proce-
dura de atribuire este 02.11.2019.

În termen de 10 zile de la data limitã de depunere a docu-
mentaþiilor necesare începerii procedurilor de atribuire a auto-
rizaþiilor de transport persoane în regim de taxi, comisia
desemnatã prin dispoziþia primarului, analizeazã toate soli-
citãrile depuse, perioada pentru analizarea dosarelor este
02.11.2019-12.11.2019.

Lista cu autorizaþiile taxi propuse pentru atribuire de cãtre
comisia desemnatã va fi fãcutã publicã în termen de 3 (trei) zile
dupã expirarea perioadei de analizare a solicitãrilor fãcute ºi
anume în perioada 13.11.2019 - 15.11.2019

Data la care va fi demaratã procedura de eliberare a auto-
rizaþiilor taxi va fi 30.11.2019, cu condiþia sã nu existe contes-
taþii cu privire la procedura de atribuire a autorizaþiilor, în cazul
în care existã contestaþii termenul se va decala conform
prevederilor legale, art. 26 alin (4) din ORDINUL NR. 356/2007
privnd transportul în regim de taxi.

Relaþii suplimentare se pot obþine la: tel/fax: 0245/232277
sau 232276 int. 115.

Documentele necesare pentru participarea la atribuirea de
autorizaþie taxi 2019: certificatul constatator, atestatul profe-
sional al taximetristului, în copie; cazierul judiciar; avizul
medico-psihologic, în copie; declaraþie pe propria rãspundere a
transportatorului cã poate asigura spaþiile necesare pentru par-
carea autovehiculului cu care va desfãºura transportul în regim
de taxi, spaþii deþinute în proprietate sau prin contract de
închiriere; dovada achitãrii taxei de 150 lei pentru autorizaþie ºi
150 lei pentru copia conformã; autorizaþia de transport, în ori-
ginal, certificat fiscal uat, certificat fiscal finanþe, asigurare
RCA, asigurare persoane ºi bagaje, carte de identitate, certifi-
cat de înmatriculare, inspecþia tehnicã în termen.
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Oraºul Pucioasa încearcã sã se
impunã ca un promotor de prim-rang al
lecturii ºi promovãrii scriitorilor locali,
printr-o serie de evenimente literare care
sã încurajeze cititul ºi scrisul.

Prin acest lucru încercãm sã rãspun-
dem nevoii de promovare a lecturii în rân-
dul tinerilor, dar ºi al celorlalþi membri ai
comunitãþii, pentru  a-i  transforma  în
adevãraþi consumatori de lecturã,
conºtienþi de valoarea ºi importanþa cãrþii
în desãvârºirea personalitãþii, de rolul pe
care îl ocupã cartea în relaþionarea cu cei
din jur.

Aºadar, tineri ºi adulþi, iubitori de
carte, au participat, miercuri, 14 august
2019, la o nouã întâlnire a  scriitorilor
membri ai Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, ai Uniunii Scriitorilor din
România, ai Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, în cadrul
proiectului  „Lecturi publice la Pucioasa”,
eveniment lunar organizat de Biblioteca
„Gh. N. Costescu” Pucioasa.

Aceastã  întâlnire de suflet  este o
contribuþie la revigorarea prozei ºi poeziei
româneºti în spaþiul public prin interacþi-
unea cu cititorii care vor participa la lec-

turile-dezbateri. Evenimentul îºi propune
sã arate cã existã în literatura românã un
puternic filon citadin care ar trebui cunos-
cut ºi dezbãtut. Pucioasa ºi oraºul  în
general, ca teme, vor fi prezente  în
scrierile invitaþilor,  ceea ce  face ca acti-
vitatea sã fie  centratã  ºi pe memoria ºi
prezentul oraºului nostru.

La  eveniment au participat scriitori
consacraþi ºi scriitori mai puþin cunoscuþi,
asigurându-se astfel o experienþã com-
plexã a lecturii textelor familiare ºi nefa-
miliare în rândul publicului participant. Au
citit din creaþia  proprie   doamna Maria
Panþuroiu, doamna  Domnica Vãrzaru,
domnul George Coandã  ºi domnul  Florin
Tãnase. O surprizã extrem de plãcutã
pentru cei prezenþi a constituit-o  creaþia
de debut a doamnei Victoria Braborescu,
ce a încãrcat cu o sensibilitate ºi emoþie
puternicã  evenimentul.

Lecturi publice la Pucioasa con-
tribuie la formarea iniþialã ºi continuã a
publicului, aducând un aport în studiul
individual, în formarea unei culturi ge-
nerale ºi a recunoaºterii scriitorilor
locali.

LLuummiinniiþþaa  GGooggiiooiiuu

1.ªtiaþi cã… în secolul XVII, în Olanda,
bulbii de lalele, importaþi din Turcia, erau mai
valoroºi decât aurul? Este vorba despre un
curent numit "tulipomania" sau "nebunia
lalelelor" care a dus la o crizã economicã în
?ãrile de Jos.

2.ªtiaþi cã… bambusul este planta lem-
noasã care creºte cel mai repede? Acesta
poate creºte pânã la 3 cm într-o singurã orã.

3.ªtiaþi cã… o singurã floare de orhidee
poate cuprinde în capsula sa peste
2.000.000 de seminþe? În acelaºi timp, 1000
de seminþe au o greutate totalã mai micã de
1 mg; astfel, orhideele sunt cele mai uºoare

plante din lume.
4.ªtiaþi cã… un trandafir alb aºezat într-

un vas cu apã coloratã îºi va însuºi culoarea
apei? Apa va fi absorbitã de tulpinã ºi trans-
misã, mai departe, petalelor.

5.ªtiaþi cã… floarea-soarelui, deºi aratã
ca o singurã floare mare, este, de fapt, o
inflorescenþã? O floare de floarea-soarelui
cuprinde sute de flori micuþe care, la maturi-
tate, se vor usca ºi vor cãdea, lãsând loc
seminþelor de floarea-soarelui sã aparã.

6.ªtiaþi cã… unele plante produc toxine
ce ucid celelalte flori din jurul lor? Floarea-
soarelui este o astfel de plantã.

7.ªtiaþi cã… în Malta, crizantemele sunt
asociate cu înmormântãrile? Indiferent de
culoare, acestea sunt considerate flori
aducãtoare de ghinion.

8.ªtiaþi cã… existã un Festival al
Crizantemei? Acesta are loc în fiecare an, pe
data de 9 septembrie, în Japonia. Aceastã
floare este reprezentatã ºi pe steagul
Japoniei ºi pe armele tradiþionale ale statului.

9.ªtiaþi cã… timp de sute de ani, angelica
a fost folositã ca plantã medicinalã?
Angelica, floare ce înlãturã spiritele rele, a
fost folositã în Europa pentru a crea leacuri
pentru tot felul de afecþiuni, de la indigestie la
ciumã bubonicã.

10.ªtiaþi cã… unele flori sunt
comestibile? Din florile de salcâm ºi petalele
unui anumit soi de trandafir se face dulceaþã,
flori ca violetele ºi panseluþele pot fi
caramelizate, iar florile de pepene galben ºi
florile de bostan pot fi servite dupã ce au fost
prãjite (flori pane). Atenþie! Nu toate florile
sunt comestibile.

11.Stiati ca… orhideea era, in cultura
azteca, o planta medicinala? Chinezii si
aztecii deopotriva foloseau florile de orhidee
ca remedii naturiste pentru diferite afectiuni.

12.ªtiaþi cã… irisul este floarea reprezen-
tativã a zeiþei curcubeului? În Grecia Anticã,
Iris era zeiþa curcubeului. Alte flori ce ºi-au
luat numele din mitologia greacã sunt ºi

pelinul ("Artemisia") ºi aliorul ("Asclepias").
13.ªtiaþi cã… trandafirii fac parte din

familia perilor, a merilor, a cireºilor, a prunilor,
a caiºilor ºi a piersicilor? Nu este, deci, de
mirare cã unele specii de trandafiri au petale
comestibile.

14.ªtiaþi cã… floarea de nufãr de baltã se
ofileºte de îndatã ce a fost ruptã? Tulpina
nuferilor albi poate atinge, însã, 4-5 metri
lungime.

15.ªtiaþi cã… mirosul florii de cactus
american se rãspândeºte pe o razã de 1 km?
Cactusul american este cea mai parfumatã
floare cunoscutã pânã la acest moment.

16.ªtiaþi cã… din ghiocei se fac som-
nifere? Bine, treburile stau de fapt cam aºa:
galanthamina, substanþa ce se extrage din
ghiocei, din narcise ºi dintr-un anumit soi de
crin (Lycoris radiata), are proprietãþi de som-
nifere ºi se utilizeazã în tratarea afecþiunii
Alzheimer.

17.ªtiaþi cã… magnolia este veche de
25.000 de ani? Fiind una dintre cele mai
vechi specii de flori, aceasta exista chiar ºi
pe vremea dinozaurilor.

18.ªtiaþi cã… existã aproximativ 25.000
de specii de orhidee? Multe dintre plantele
cunoscute sub alt nume fac parte din familia
orhindeei - una dintre acestea este narcisa.

19.ªtiaþi cã… existã peste 250.000 de
specii de plante care înfloresc?

LECTURI PPUBLICE LLA PPUCIOASA
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Serbãrile BBãilor PPucioasa
- aa XXX-aa eediþie!

Cea de-a XX-a ediþie a Serbãrilor Bãilor
Pucioasa s-a încheiat cu succes!

Au fost 3 zile de poveste cu invitaþi de la
mic la mare, care au luat parte la toate eveni-
mentele organizate de administraþia localã
pentru a marca momentul!

Fiecare zi a adus în prim plan activitãþi
diverse ºi s-a încheiat cu recitaluri ale unor
artiºti îndragiþi.

Vineri i-am putut asculta pe Alex & The
Fat Pinguins, Schimbul III, Timpuri Noi ºi
Vunk.

Alex & The Fat Penguins este o trupã de
rock alternativ cunoscutã pentru mesajele pe
care le promoveazã prin muzicã. Alex & The
Fat Penguins înseamnã Alex Coþofan (voce ºi
chitarã), Mihai Ungureanu (bass, backing
vocals), Daniel Rizea (chitarã), Mircea Steriu
(chitarã) ºi Ionuþ Tebeica (tobe). Trupa s-a
fãcut remarcatã prin versurile inteligente, dar
ºi pentru umorul ºi versatilitatea video-
clipurilor. Piesele lansate pânã acum abor-
deazã diverse teme sociale inspirate din con-
temporaneitate, din micile ºi marile revolte,
din stradã ºi din suflet, în care suntem ºi
actori ºi spectatori: "Just a Fool", "The
Anatomy of My Soul", "Regele ºi Dragonul",
"Broken Heart in a Motel" , "Amiral". Liderul ºi
solistul trupei Alex Coþofan s-a nãscut la
Chiºinãu, dar a crescut în Bucureºti. În
prezent, face naveta de la Paris, unde
lucreazã ca medic stomatolog, la capitala
României, unde îºi hrãneºte pasiunea pentru
muzica rock.

Veteranul chitarist ºi compozitor Adrian
Ordean readuce la viaþã formaþia sa,
Schimbul 3, la 20 de ani de la înfiinþarea ei.
Trupa pop-rock botezatã de Florian Pittiº a
fost foarte activã pânã în anul 2000 când
munca la noile sale proiecte - formaþiile femi-
nine A.S.I.A. ºi Amadeus - l-au pus pe Adi
Ordean în imposibilitatea de a mai concerta.
Ordean este parte importantã din istoria
muzicii moderne de facturã rock, a influenþat
muzical grupuri precum: Stereo, Grup 74,
Roºu ºi Negru, Compact, Pact ºi Schimbul 3
ºi a nãscut multe ale formaþii pop. De-a lungul
timpului componenþa formaþiei a suferit modi-

ficãri, avându-i o perioadã ca membrii pe
regretatul George Patranoiu la chitarã ºi pe
Paul Neacºu la tobe, ca lider vocal fiind
cunoscutul Leo Iorga. În 2019 aduc o formulã
nouã, piese noi, însã nu le dau uitãrii pe cele
vechi.

De la înfiinþare pânã în 1991, Timpuri Noi
a fost ceea ce se numeºte o trupã under-
ground, în special datoritã versurilor ºi

subiectelor abordate în piese. Anii 1994 ºi
1995 sunt cei mai de succes pentru Timpuri
Noi, trupa fiind descoperitã ºi apreciata
deopotrivã de media ºi de tineret. În total,
Timpuri Noi a apãrut, în anii 1994-1997, în
mai mult de 150 de spectacole. Totodatã,
Timpuri Noi a participat ºi la spectacole non-
profit, ale cãror beneficii au fost donate în
scopuri caritabile. În 1996 recitalul la

Festivalul Cerbul de Aur, Braºov, este apreci-
at de presa scrisã ºi audio-vizualã ca un
eveniment singular, care a beneficiat de o
regie ºi o scenografie putin obiºnuite în
peisajul apariþiilor rock din România, ºi care
s-a ridicat la standardele internaþionale.

Vunk este o formaþie pop rock din
România. Trupa a fost formatã dupã ce Alex
Belciu ºi Victor Cenuºã au plecat din Vank.

Cei doi membri rãmaºi, vocalistul Cornel Ilie
ºi toboºarul Nicu Sârghea, i-au recrutat pe
muzicienii Daniel Ionut Onel (bas) ºi Gabi
Maga (chitarã). Primul concert al trupei Vank
a avut loc la teatrul Ion Creangã din
Bucureºti. În 1996, aceºtia ºi-au fãcut un stu-
dio în subsolul blocului în care locuiau cu
pãrinþii. În 1999, cei patru lanseazã single-ul
"Independent", care urma sã devinã în scurt

timp imnul postului tv Atomic TV ºi sã fie
inclus pe cel de-al doilea album al formaþiei,
"Independent". În 1999, apare primul album
de studio al trupei, numit "Voyeur", care
conþinea 10 piese. Nu dupã mult timp, Vank
apãrea la o serie de canale radio ºi tv din þarã
cu piesa "Noi o scoatem la capãt". Ulterior,
piesa a devenit smash-hit. Cel de-al treilea
album al bãieþilor, "6 piese de 5 stele", a
apãrut în 2001, având ca prim sigle de pro-
movare "Regele ºoselelor". Urmeazã un lung
ºir de hituri!

Ziua de sâmbãtã îi aduce pe scenã pe:
AMNA, El Nino, Mira ºi Voltaj.

Cristina Andreea Muºat (n. 24 martie
1984, Slatina, România[1]), cunoscutã mai
mult sub numele de scenã Amna, este o cân-
tãreaþã românã pop/dance. A devenit cunos-
cutã odatã cu lansarea hitului "Tell Me Why"
în colaborare cu Tom Boxer. Alte hit-uri ale
Amnei sunt "Arme" - o colaborare cu What's
UP ºi "Fãrã aer" feat Adda. Cristina Andreea
Muºat s-a nãscut pe 24 martie 1984, în
Slatina, judeþul Olt, România, dar a crescut în
Bucureºti. A studiat pianul ºi canto la Liceul
George Coºbuc specializare bilingvã; a
absolvit facultatea de relaþii internaþionale. Pe
12 august 2014, Amna a nãscut un bãieþel pe
care l-a numit David Cristian. Cristina
Andreea Musat, sub numele de scenã
AMNA, este o prezenta cu adevarat noncon-
formistã în showbiz-ul autohton. Artista gã-
seºte în permanenþã noi modalitãþi de a se
inventa ºi reinventa ºi reuºeºte sã îºi uimescã
mereu publicul.

El Nino, pe numele real Alin Emil Ghiþã, a
început sã cânte hip-hop de la 17 ani, într-un
studio improvizat, în dormitorul unui prieten
pe nume Babacu'. Numele i se trage de la
faptul cã îi place sã se agite pe scenã. În
2004 a ieºit primul album al artistului, "Texte
de Sub Sud", un an mai târziu a lansat
"Torent" ºi apoi "Blindat". Între albumele
lansate se mai numãrã "Un film de Oscar",
"Marele Alb, "Pe Limba Noastrã", "Onoare
înainte de toate" ºi "Alin Durerea". "Hip-hop-
ul pentru mine reprezintã viaþa mea, singurul
gen de muzicã în care mã regãsesc, 
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modalitatea prin care le spun celor ce mã
ascultã cine sunt", spunea chiar El Nino la un
moment dat.

Pe numele real Maria Mirabela Cismaru,
Mira este o artistã nãscutã pe 12 martie
1995, la Rovinari. În copilãrie, artista a activat
timp de doi ani în Clubul Copiilor din oraºul
natal, dupã care s-a înscris la Palatul Copiilor
din Târgu Jiu, unde a studiat, timp de trei ani,
muzicã uºoara. Apoi, Mira a fãcut parte din
trupa Anonim Band ºi ºi-a descoperit pasi-
unea pentru chitarã. Deºi cântã de la vârsta
de 6 ani, primul single l-a lansat în anul 2012,
alãturi de DJ Marc Ryan: "So la la". În acelaºi
an, Mira a participat la "Vocea României",
unde a fãcut parte din echipa lui Marius
Moga. Dupã ce a participat la celebrul show

de la Pro TV, Mira a colaborat cu Allexinno
pentru douã piese, "Loving you" ºi "In love",
lansate în anul 2013. Un an mai târziu, artista
lanseazã "Zi-mi ceva", o piesã în colaborare
cu Zhao, "Masca lui Zorro" ºi "Dragostea nu
se stinge", single interpretat alãturi de Kio si
What's Up. În anul 2015, Mira lanseazã
"Balade de iubire" ºi colaboreazã cu Piticu'
pentru piesa "Petrecere de adio". În 2016,
Mira cucereºte topurile cu single-ul "Bella",
iar în 2017 lanseazã noi piese, printre care
"Anii mei" ºi "Uit de tine", care cuceresc rapid
topurile. Tot din 2017, Mira este noua voce
care colaboreazã cu bãietii de la DJ Project,
alãturi de care lanseazã "Omnia". La
inceputul anului 2018, Mira a revenit cu un
nou single, "Vina", dar ºi cu o nouã piesã alã-

turi de DJ Project, "Inimã nebunã". În toamna
anului 2018, Mira colaboreaza cu Vescan
pentru piesa "Ce o fi, o fi".

Voltaj este o formaþie româneascã de
muzicã pop-rock. În anul 2005 trupa a
câºtigat premiul pentru "Cea mai bunã
prestaþie a unei trupe româneºti" la MTV
Europe Music Awards. În 2015 Voltaj a
reprezentat România la Concursul Muzical
Eurovision cu piesa "De la capãt", în finalã
clasându-se pe locul 15 din 27 de þãri. Trupa
Voltaj a luat fiinþã în anul 1982, fiind formatã
din Adi Ilie ºi Cristi Minculescu, veniþi din
trupa Iris. Au înfiinþat Voltaj pentru a putea
promova în continuare stilul lor muzical. Cãlin
Goia a apãrut abia în anul 1998, dupa ce s-a

remarcat ca veritabil talent la ªcoala
Vedetelor. Lui i s-au alãturat ºi actualii colegi,
chitaristul Gabi "Porkus" Constantinde, basis-
tul Vali "Prunus" Ionescu, la clape Bobby
"Bobiþã" Stoica ºi toboºarul Paul "Pampon"
Neacºu. Astfel, Voltaj ajunge în varianta actu-
alã. Dacã prima formulã a trupei Voltaj a avut
apariþii scenice spectaculoase de muzicã
heavy metal, cu inspiraþie gãsitã în trupa
AC/DC, noua formula a promovat un stil mai
apropiat de muzica pop, cu inspiraþie gãsitã în
hiturile trupei Queen. Fiecare dintre "erele
Voltaj" au fost exact ceea ce publicul avea
nevoie, însã!

Ziua de duminicã a fost un adevãrat regal
de muzicã popularã. Artiºti de seamã au
urcat pe scenã ºi au concertat în timp ce în
Parcul Central oamenii au încins hore ºi
sârbe. Florin ªtefan, Petricã Mâþu Stoian,
Cristina Turcu Preda, Grupul Folcloric
Bãrbãtesc Dorurile Muscelene, Nicolae
Furdui Iancu ºi taraful "Crai Nou" au creat o
atmosferã deosebitã pentru toþi cei care au
ales sã-ºi petreacã ziua la Pucioasa. Fiecare
melodie au fost fredonatã ºi de cãtre cei
prezenþi ºi acompaniatã de aplauze.

Pe lângã minunatele concerte ce au
încheiat fiecare zi cu ropote de aplauze, au
fost organizate vernisaje de picturã, de
fotografie, expoziþia ceasurilor unicat ale re-
numitului Augustin Matei, concerte stradale,
expoziþii în aer liber, concurs de aeromodele
radiocomandate,  parade cu motociclete ºi
maºini de epocã ºi multe jocuri pentru copii.

ANUNÞ PPRIVIND
VÂNZAREA PPENTRU

BUNURI IIMOBILE
În temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 -

privind Codul de procedurã fiscalã, se face cunoscut cã în
ziua de 26.09.2019, ora 11.00, la sediul U.A.T. Oraº
Pucioasa din str. Fântânelor nr.7, judeþul Dâmboviþa, se vor
vinde prin licitaþie publicã, prin prezentare de oferte, bunurile
imobile ºi anume:

-  teren in suprafata de 5842 mp situat in intravilanul ora-
sului Pucioasa, str. Garofitei nr. 28, jud. Dambovita, din care
S1-1280 mp categoria curti- constructii si S2- 4562 mp cate-
goria de folosinta faneata;

-cladire C1- in suprafata construita la sol de 231 mp-
parter si etaj, avand la parter  4 camere, 2 holuri, baie,
bucatarie, centrala termica, terasa, beci si la etaj- 7 camere,
5 bai, hol si terasa;

-terasa C2- din beton, in suprafata construita de 44 mp,
(C1 si C2 sunt amplasate pe terenul de mai sus)

aflate in proprietatea debitoarei  ASOCIATIA SURORILE
COLEGINE ALE SFINTEI FAMILII, CUI- 18674420, cu sediul

in Pucioasa, str. Garofitei nr. 28, si anume:
Pretul de pornire al licitatiei este pretul de evaluare,

respectiv 1.056.535 lei (exclusiv TVA**) (223.700 euro, curs
BNR - 4.723 lei).

**Regimul si cotele de taxa pe valoare adaugata aplica-
bile pentru vanzarea bunurilor imobile sunt cele prevazute de
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imo-
bilului ce se vinde sa instiinteze despre aceasta organul de
executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se
prezinte, la data si ora stabilita pentru vanzare si sa depuna
la registratura U.A.T. Oras Pucioasa, cu o zi  inainte de data
fixata pentru licitatie, respectiv pana in data de 25.09.2019,
ora 12.00, urmatoarele documente:

* oferta de cumparare insotita de:
- dovada platii taxei de participare reprezentand 10%  din

pretul de pornire al licitatiei, facuta la casieria U.A.T. Oras
Pucioasa, sau la Trezoreria orasului Pucioasa in contul
RO09TREZ24A51020103200130X (bebeficiar U.A.T. Oras
Pucioasa CIF 4280302), sau dovada constituirii garantiei sub
forma scrisorii de garantie bancara, la cursul de schimb din
ziua depunerii ofertei de cumparare;

* imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
* pentru persoanele juridice de nationalitate romana,

copie de pe Certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comertului;

* dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fis-
cale restante (certificat fiscal emis de organul fiscal de la
domiciliul ofertantului sau/si de la U.A.T. Oras Pucioasa);

* pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare
tradus in lb. romana;

* pentru persoanele fizice romane, copie dupa actul de
identitate;

* pentru persoanele fizice straine, copie dupa pasaport, 
urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la

locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate intro-

duce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta,
in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207-
privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit  dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit.d din Legea nr.
2 0 7 / 2 0 1 5 ,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa direct la
sediul nostru sau la tel. 0245/232277 interior 222.

Data afiºãrii: 12.09.2019.
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Modernizarea Infrastructurii de
învãþãmânt reprezintã una dintre prio-
ritãþile naþionale, ce au stat la baza imple-
mentãrii Programului Naþional de
Dezvoltare Localã.

Dacã prin PNDL I Unitatea
Administrativ Teritorialã Oraºul Pucioasa
nu a avut depusã nicio solicitare de
finanþare, remarcabil pentru oraºul nostru
este faptul cã, în actualul mandat au fost
semnate în anii 2017 ºi 2018  6 contracte
de finanþare prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã II, a cãror valoare
însumatã este de peste 25  milioane lei! 

Patru dintre aceste proiecte au fost
implementate sau sunt în curs de imple-
mentare ºi au ca scop clar îmbunãtãþirea
actului didactic în ºcolile ºi grãdiniþele din
oraº, în condiþiile în care aceste unitãþi
funcþionau cu dotãri minimale ce se aflau
în unele cazuri în stare avansatã de uzurã,
fizicã ºi moralã!

Beneficiarii direcþi sunt în special copiii
oraºului, preºcolari ºi ºcolari (cca 1500
preºcolari ºi ºcolari), de la Grãdiniþele ºi
ªcolile din oraº, iar toate investiþiile s-au
fãcut în baza consultãrii cu cadrele didac-

tice din instituþii, cu conducerile acestora,
pliindu-ne strict pe nevoile dumnealor!

Grãdiniþele beneficiare de finanþare
sunt: Grãdiniþa Prichindel Pucioasa, cu
structura Grãdiniþa Micul Prinþ ºi Grãdiniþa
nr. 2 Pucioasa.

În acelaºi timp s-a obþinut finanþare ºi
pentru dotarea scolilor - ªcoala
Gimnazialã Nr. 4 "Elena Donici
Cantacuzino", în prima etapã ºi ªcoala
Gimnazialã Nr. 1 "Mihai Viteazul", în etapa
a doua a PNDL2.

Investiþia realizatã la Grãdiniþa nr. 1 si la
Grãdiniþa nr. 3  a constat în achiziþia de
mobilier didactic, dotãri pentru cantinã,
dotãri pentru activitãþi interactive, achiziþia
de echipamente IT, echipamente pentru
îngrijit curtea, centrale termice pentru
ambele structuri, maºinã de spãlat rufe,
uscãtor rufe, produse textile, cu o valoare
totalã de 46.850 lei.

Grãdiniþa nr. 2 a solicitat achiziþia de
mobilier didactic, de dotãri independente,
de lãmpi, tehnologie IT, mobilier specific,
dotãri pentru sala de sport, dotãri
bucãtãrie, dotãri complete salã de mese,
cãsuþe de joacã, covoraºe, cu o valoare
totalã de 231.867 lei.

La ªcoala nr. 4 au continuat investiþiile
din ultimii 3 ani, investiþii ce o fac una din-
tre cele mai moderne ºcoli din judeþ. La
solicitarea cadrelor didactice s-au achi-
ziþionat mobilier ºcolar, birouri, etajere,
corpuri cu uºi, scaune rotative, dulapuri
metalice, dotãri independente, lãmpi,
dotãri IT, mobilier didactic specific STEP
BY STEP, maºinã spãlat pardoseala,
maºinã de cusut ºi un loc de joacã 
PLAYFORM. Valoarea totalã a investiþiilor
este de 458.396 lei

La ªcoala nr. 1, intratã în a doua etapã
a PNDL 2, în acest moment se finalizeazã
procedura de licitaþie pentru achiziþia
dotãrilor solicitate de conducerea ºcolii,
dotãri cu o valoare totalã de 644.262 lei. În
aceastã toamnã, copiii ºi profesorii se vor
bucura de mobilier nou pentru sãlile de
clasã, laboratoare ºi cancelarie, de echipa-
mente de laborator ºi de educaþie plasticã,
de echipamante IT, instrumente pentru
sala de muzicã, alte echipamente de inte-
rior ºi exterior, mobilier de exterior, loc de
joacã PLAYFORM, covor tartan pentru
baschet, dotare de bibliotecã, coºuri de
gunoi pentru colectare selectivã.

Stimaþi ccetãþeni,
Aºa cum bine ºtiþi, demersurile noastre pentru alimentarea

oraºului cu apã de calitate sunt foarte avansate.
Soluþia tehnicã adoptatã v-a fost prezentatã în nenumãrate rân-

duri, iar acum venim, aºa cum v-am promis, sã vã facem cunoscut
buletinul de analize al apei prelevate în data de 14.08.2019 din
punctul în care aceasta va fi preluatã de cãtre conducta noastrã.

Prin comparaþie cu valorile etalon puteþi observa calitatea apei
brute pe care urmeazã sã o tratãm în staþia de la Pucioasa.

Din pãcate, în acest moment nu vã putem arãta ºi o compara-
þie cu valorile din actuala sursã de alimentare, Lacul de acumula-
re Pucioasa, pentru cã ar fi o risipã imensã sã monitorizãm per-
manent ºi aceastã sursa, însã vã pot spune cã de fiecare datã
când mãsurãtorile au fost fãcute în paralel, diferenþele au fost
imense ºi toate în defavoarea apei din baraj.

AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann

Investiþiile pprin PPNDL îîn iinfrastructura ººcolarã -
INVESTIÞII ÎÎN VVIITORUL OORAªULUI NNOSTRU!


