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Festivalul dde aanimaþie
stradalã ppentru ttineret -

acþiune dde ssucces!

CCrriissttiiaannaa PPaallooºº,,
aarrttiissttiicc ppllaassttiicc ––

iimmpprreessiiii

Recunoaºtem
excelenþa!
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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 ac-
tivitãþii administrative.
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VVaaccaannþþaa  aacceeaassttaa,,  CCeennttrruull
CCuullttuurraall  EEuurrooppeeaann  PPuucciiooaassaa
aa  ddeessffããººuurraatt  aatteelliieerree  îînn
ccaaddrruull  ªªccoolliiii  ddee  vvaarrãã!!

Atelierele „Dimineþile Copiilor”
- balet, canto, modelaj, teatru,
englezã, chitarã, picturã, con-
fecþionat pãpuºi gigant - au fost
destinate prichindeilor cu vârste
între 3 ºi 8/12 ani ºi au fost con-
cepute pentru a facilita accesul
celor mici la diverse activitãþi ºi
mijloace de exprimare artisticã,
stimulându-le creativitatea ºi
încrederea, încurajându-i sã par-
ticipe la exerciþii de imaginaþie ºi
sociale.

În fiecare an, la 20 iulie, creºtinii îl
cinstesc ºi sãrbãtoresc pe Sfântul
Mare Prooroc Ilie Tesviteanul sau
Sântilie, aºa cum e cunoscut în popor.
În Panteonul românesc Sântilie este o
divinitate a Soarelui ºi a focului, iden-
tificatã cu Helios din mitologia greacã
ºi cu Gebeleizis din mitologia geto-
dacã. Ca divinitate solarã ºi meteoro-
logicã, Sfântul Ilie provoacã tunete,
trãznete, ploi torenþiale ºi incendii, ºi
are puterea de a lega ºi dezleaga
ploile ºi de a hotârî unde ºi când sã
batã grindina.

Proorocul Ilie s-a remarcat ca pro-
fet în timpul regelui israelian Ahab,
care, la îndemnurile soþiei sale,
Izabela, originarã din Fenicia, a intro-
dus în regatul israelian cultul zeului
Baal, un zeu foarte popular în cetatea
Sidon. Ilie a vestit atunci evreilor
supãrarea lui Dumnezeu pentru ges-
tul acestora de a se lepãda de El. A
mers la rege ºi a vestit cã Dumnezeu
va pedepsi poporul prin trei ani de
secetã, perioada de foamete pentru
evrei.

Ascuns de frica regelui Ahab la
pârâul Cherit, unde un corb îi aducea
hranã, apoi la vãduva din Sarepta
Sidonului, unde untdelemnul ºi fãina
din casa vãduvei, prin grija lui
Dumnezeu, nu se terminau, Ilie a
vestit apoi ploaia care a salvat poporul
de la pieire. Momentul în care Ilie a
eliminat cultul zeului Baal a fost jertfa
de pe Muntele Carmel, unde a reuºit
sã coboare foc din cer peste jertfa sa,
ceea ce 450 de preoþi ai lui Baal nu au
putut face.

Din cartea a IV-a Regi, capitolul al
doilea, aflãm cã proorocul Ilie, dupã
ce a lãsat ca urmaº pe Elisei, a fost
luat de un car de foc ºi înãlþat la cer,
fãrã a trece prin moarte. Mulþi dintre
comentatorii acestui text ne aratã cã
Ilie a fost luat cu trupul la cer ca rãs-
platã pentru viaþa sa sfântã ºi pentru
credinþa sa dreaptã. Unii ne aratã cã
scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu
trupul la cer este acela de a reveni la
sfârºitul lumii, ca un al doilea Înainte-
mergãtor al Mântuitorului, pentru a
vesti a doua venire a lui Hristos, când
va judeca lumea. De altfel, Ilie s-a arã-
tat ºi la schimbarea la faþã a lui
Hristos de pe Muntele Tabor.

Odatã ce am ajuns la Centrul
Cultural European Pucioasa, am
gãsit în sala de spectacol, câteva
fetiþe emoþionate ºi nerãbdatoare
sã pãtrundã în tainele cântului
vocal. Talentate ºi pline de entuzi-
asm, aceste fetiþe asimileazã, cu
multã uºurinþã, atât elementele de
tehnicã vocalã, cât ºi de teoria
muzicii.

De la o întâlnire la alta,
descopãr cu multã plãcere cum
creºte interesul ºi ataºamentul lor
pentru acest curs, prin faptul cã
fiecare alocã un timp important
studiului individual, fãrã ca acest

lucru sã fie obligatoriu ºi vin astfel
foarte bine pregãtite.

Consider de bun augur iniþiati-
va domnului director Dan Þopa,
de a organiza aceastã ºcoalã de
varã la Pucioasa, deoarece este
bine cunoscut faptul cã talentele
nu se nasc doar în marile oraºe ºi
trebuie sã asigurãm tuturor copi-
ilor accesul egal la educaþie ºi cul-
turã.

CCllaauuddiiaa  DDeelleeaannuu  
pprrooffeessoorr  ddee  ccaannttoo

PPrreeººeeddiinnttee  aall  AAssoocciiaaþþiieeii  RRooyyaall
AArrtt  MMuuzzzzyykk

ªªccooaallaa ddee vvaarrãã –– aatteelliieerree
ppee gguussttuull ccooppiiiilloorr!!

IIMMPPRREESSIIII Sfântul PProoroc IIlie, ccel ccare
aduce pploaie ppe ppãmânt
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HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea implemen-

tãrii proiectului ”Dezvoltãrii infra-
structurii turistice în staþiunea bal-
neoclimaticã Oraºul Pucioasa”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea HCL nr.

212/28.11.2016 privind aprobarea
documentaþiei tehnico-economice
în faza proiect tehnic ºi detalii de
execuþie, precum ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul
de investiþii ”Dezvoltarea infrastruc-
turii turistice în staþiunea balneocli-
maticã Oraºul Pucioasa”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea HCL nr.

211/25.11.2016 privind aprobarea
documentaþiei tehnico-economice
în faza studiu de fezabilitate, pre-
cum ºi a indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiþii
”Dezvoltarea infrastructurii turistice
în staþiunea balneoclimaticã Oraºul
Pucioasa”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Prelungirea declarãrii

unei locuinþe ANL drept locuinþã de
intervenþie ºi prelungirea repar-
tizãrii acesteia.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea încheierii

unui contract de comodat între
Grãdiniþa cu Program Prelungit nr.
2 Oraº Pucioasa – Dâmboviþa ºi
Asociaþia de Pãrinþi ”Caruserul
Copilãriei”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului

local ºi rectificarea bugetului
Centrului Cultural European
Pucioasa Dâmboviþa pe anul 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Desemnarea observa-

torilor autoritãþilor publice locale în
comisiile de concurs pentru ocu-
parea funcþiilor de director ºi direc-
tor adjunct din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar din
oraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Darea în administrarea

Centrului Cultural European al
Oraºului Pucioasa Dâmboviþa a

bunurilor aflate în domeniul privat
al oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobare Plan

Urbanistic de Detaliu (PUD) – pen-
tru construire CAPELÃ, amplasa-
ment situat în oraºul Pucioasa, str.
Republicii, nr. 95.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Actualizarea compo-

nenþei nominale a Comisiei tehnice
de amenajare a teritoriului ºi urban-
ism – Pucioasa (CTATU).

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea atribuirii în

folosinþã gratuitã a unui spaþiu
(fosta Salã de sport) din cadrul

ªcolii nr. 2 ªerbãneºti, situatã în
oraºul Pucioasa, cart. ªerbãneºti,
Asociaþiei Columbofila „Voiajorul
Pucioasa” în vederea desfãºurãrii
unei activitãþi columbofile.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea prelungirii

Termenului la contractul de
închiriere nr. 8748/20.06.2005 ce
are ca obiect închirierea terenului
în suprafaþã de 217.730 mp, situat
în oraºul Pucioasa, punct Cariera
de Gips, titular SC HEIDEL-
BERGCEMENT ROMANIA SA.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Prelungirea contractelor

de închiriere pentru spaþiile comer-
ciale situate în oraºul Pucioasa,

Piaþa Centralã „Cartaxo”, Bazarul
de tonete Sarmis ºi terenurile ce
aparþin domeniului public ºi privat
al Unitãþii Administrativ Teritoriale
Oraº Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Trecerea din domeniul

public al Unitãþii Administrativ
Teritoriale Oraºul Pucioasa în
domeniul public al Judeþului
Dâmboviþa a imobilelor construcþii
ºi teren în suprafaþã de 2814 mp,
situate în Oraºul Pucioasa, str.
Independenþei, nr. 25, jud.
Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Desemnarea primarului

localitãþii, domnul ing. Ana
Constantin Emilian, ca reprezen-
tant al unitãþii administrativ-teritori-
ale Oraº Pucioasa în Adunarea
Generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã APA
Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea

Regulamentului de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru
ocuparea funcþiei de manager per-
soanã fizicã din Spitalul Orãºenesc
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea cheltuielilor

aferente navetei cadrelor didactice
ºi personalului didactic auxiliar.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 
- ººeeddiinnþþaa oorrddiinnaarrãã ddiinn 2299..0066..22001177 -

BIROU SSTARE CCIVILÃ IIunie 22017
NAªTERI

DRÃGOI RADU-BOGDAN- 31.05.2017, BONDILÃ
PATRICIA-MIRUNA -17.06.2017, NEGUÞESCU DAVID-
GABRIEL – 21.06.2017, MORARU KARLA ANA-MARIA  -
5.05.2015 (ACT TRANSCRIS), UDREA ATANASIE –
3.03.2017 (ACT TRANSCRIS).

LLEE DDOORRIIMM MMUULLTTÃÃ SSÃÃNNÃÃTTAATTEE!!

CÃSÃTORII
SMEDOIU AUREL ªI BALABEª IONICA – 9.06.2017,

FERMUª CRISTIAN-CIPRIAN ªI DOBRE ANDRA-ISAURA
– 10.06.2017, CATANÃ SORIN ªI BURLÃCESCU ANA-
24.06.2017, POPESCU MARIUS JAN ªI VARNAGY
ANNEMARIE – 24.06.2017, ZAMFIR VASILE-SIMION ªI
LAGAT DULCE MAE – 25.06.2017, COMEDIE GHEORGHE
ªI BOGDAN MARIA-IZABELA – 26.06.2017, BUTA SEBAS-
TIAN – TUDOR ªI NEAGU CRISTINA-GEORGIANA-
30.06.2017, DOBRE MIHAI-ALEXANDRU ªI DOBRE ANA-
MARIA – 30.06.2017.

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

DECESE
OPREA ION – 57 ANI, CIOBANU VASILE – 64 ANI,

PREDA ANA- 78 ANI, TEODORESCU EUGENIA- 87 ANI,
COSTESCU NICOLAE- 86 ANI, DUIA ECATERINA - 76 ANI,
GEORGESCU MARIA-MIRABELA – 73 ANI,  ION TÃNASE
– 78 ANI, MIHAI ION – 83 ANI, RÃDVAN OCTAVIAN-
ROMULUS – 80 ANI, MORARU LEANCA – 79 ANI, VOICU
ION – 60 ANI, GHEABURCU CRISTIAN – 51 ANI, GHEO-
RGHE DUMITRU – 70 ANI, ANDREI CONSTANTIN – 87
ANI.

DDUUMMNNEEZZEEUU SSÃÃ-II OODDIIHHNNEEAASSCCÃÃ!!

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr  SSttaarree  CCiivviillãã,,

JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

Începând cu data de 23.06.2017, a fost aprobatã
Hotãrârea Consiliului Judeþean Dîmboviþa privind aprobarea
Regulamentului pentru instituirea unor taxe pentru
prestarea serviciilor de stare civilã de cãtre Direcþia Publicã
Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dîmboviþa.

Taxele se vor achita la casieria D.P.C.E.P. sau în contul
RO06TREZ27121G335000XXXX, numai dupã ce dosarele
au fost verificate de cãtre personalul D.P.C.E.P. - Serviciul
Stare Civilã ºi s-a stabilit cã pot fi avizate favorabil.

Una dintre cele mai mari
sãrbãtori ale bisericii
creºtine, Adormirea Maicii
Domnului sau Sântãmaria
Mare, este prãznuitã în 15
august. Marcheazã trecerea
de la varã la toamnã ºi toto-
datã Ziua Marinei, Maica
Domnului fiind ocrotitoarea
marinarilor.

În momentul în care
Hristos Dumnezeu a decis
sã o aducã pe Maica Sfântã
alãturi de El, l-a trimis pe
Arhanghelul Gavril, cu trei
zile înainte ca fecioara sã
moarã, sã îi transmitã spu-
sele lui Hristos: „Acestea
zice Fiul tãu: Vremea este a
muta pe Maica Mea la Mine.
Nu te teme de aceasta, ci
primeºte cuvântul cu
bucurie, de vreme ce vii la
viaþa cea nemuritoare”. La
auzul acestora, Fecioara
Maria, cuprinsã de dor, s-a
bucurat de faptul cã îºi va

revedea Fiul ºi a decis sã
meargã la Muntele Mãsli-
nilor pentru a se ruga. În
drumul ei spre locaºul de
rugãciune, Sfânta Fecioarã
Maria vede cum pomii de pe
munte se apleacã.

Dupã rugãciune decide
sã se întoarcã acasã, iar de
îndatã ce pãºeºte în casã
toate încãperile încep sã se
cutremure. Decide sã
aprindã multe lumânãri ºi îi
mulþumeºte lui Dumnezeu,
dupã care îºi cheamã
rudele ºi vecinii sã o ajute la
grijitul casei ºi toate cele
necesare pentru îngroparea
ei. Le spune tuturor ceea ce
îngerul i-a transmis. Odatã
cu ridicarea Fecioarei Maria
la ceruri, Apostolii îi ajutarã
pe credincioºi cu aºezarea
trupului care a dat viaþã
Mântuitorului nostru în satul
Ghetsimani.

15 aaugust: AAdormirea
Maicii DDomnului ssau

Sfânta MMaria MMare
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Primãria Pucioasa - telefon: 0245.232.277; fax: 0245.232.276 Tipãrit la Tipografia ARTPRESS
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Prima ediþie a PUCFAST - Festivalul de
animaþie stradalã pentru tineret a fost un real
succes! 

Desfãºurat în perioada 1-3 iunie 2017,
festivalul a adunat numeroºi participanþi,
care s-au bucurat de activitãþile organizate în
cadrul acestuia. Pe parcursul celor trei zile, în
Parcul Central au rãsunat muzica ºi voia-
bunã.

Ziua de 1 Iunie a fost marcatã cu fast! Din
curtea Primãriei Pucioasa s-a pornit cãtre
Parcul Central în paradã, alãturi de Cãruþa cu
pãpuºi. Personajele din desene animate au
adus zâmbete pe chipurile copiilor, iar pãrinþii
s-au bucurat alãturi de prichindeii lor.

Cei interesaþi au putut participa la ateliere
de tir cu arcul, mini baschet, tenis de masã,
ateliere de modelaj, la cortul cãrþii ºi al
poveºtilor, cortul turistic, dar ºi la cortul Micul
artist.

Pe scena din parc s-au prezentat specta-
cole de teatru. S-au putut urmãri: ”Albã ca
Zãpada”,  ”Degeþica”, ”Lampa lui Aladin” -
Teatrul Piticot-Bistriþa; ”Scufiþa roºie”,
”Hansel ºi Gretel”, ”Pinocchio” - Teatrul Peter

Pann - Ploieºti. De asemenea, pe scenã au
urcat tineri din Oraºul Pucioasa, care au cân-
tat ºi au dansat.

La intrarea în parc s-a realizat un desen
gigant, cu participarea tuturor celor prezenþi

Centrul Cultural European a gãzduit
momente extraordinare! Joi, 1 Iunie, de la
ora 20.30, Mircea Bodolan ºi Mircea Vintilã
au creat o atmosferã deosebitã! Puciosenii
au fost încântaþi, au aplaudat ºi au cântat la
unison cu îndrãgiþii artiºti.

Vineri, 2 Iunie, de la ora 20.00, la Centrul
Cultural a avut loc spectacolul ”Variaþiuni la
invenþiuni”, cu momente de teatru ºi muzicã,
în distribuþia actorilor Petre Ancuþa ºi Emilian
Mârnea - Teatrul Naþional Bucureºti. Buna
dispoziþie nu a pãrãsit niciun moment sala,
iar cei prezenþi s-au declarat încântaþi de
clipele petrecute.

În foiºorul din Parcul Central a rãsunat
muzicã de promenadã, iar la umbra falnicilor
copaci sute de copii, pãrinþi ºi bunici au ieºit
din rutina cotidianã ºi au profitat de vremea
bunã ºi activitãþile organizate.

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

Festivalul dde aanimaþie sstradalã
pentru ttineret - aacþiune dde ssucces!

Joi, 13 iulie 2017, în
Galeria Centrului Cultural
European a avut loc
vernisajul expoziþiei de
desene ”VIBRAÞII”,
cuprinzând creaþii ale
Dianei Stanciu, elevã a
ªcolii Gimnaziale ”Elena
Donici Cantacuzino”
Pucioasa.

La doar 15 ani, tânãra a
impresionat prin sensibili-
tate ºi talent. Desenele
realizate îmbinã culorile cu
formele, idealul cu esenþa
ºi ne prezintã lumea vãzutã
prin ochii copilei.

Creaþiile au putut fi
admirate pe parcursul lunii
iulie.

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

EExxppoozziiþþiiaa VVIIBBRRAAÞÞIIII - ttaalleenntt,, ccuullooaarree ººii sseennssiibbiilliittaattee!!
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Potrivit învãþãturii de credinþã
ortodoxã, familia este aºezãmântul divin
creat de Dumnezeu în rai, prima societate
naturalã, o legãturã indisolubilã dintre bãrbat
ºi femeie (Fac.2,18,21-24). Familia este cea
dintâi instituþie, izvor al tuturor celorlalte, uni-
tatea primordialã a întregii societãþi. Legãtura
care se realizeazã între un bãrbat ºi o femeie
devine mai puternicã decât orice legãturã de
sânge, cãci a spus Dumnezeu: va lãsa omul
pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va uni cu
femeia sa ºi vor fi amândoi un trup (Fac. 2,
24).

Dacã în Vechiul Testament familia era o
legãturã naturalã, fireascã, dintre un bãrbat
ºi o femeie, odatã cu naºterea creºtinismului,
ea este ridicatã de Hristos la rang
de Tainã. Cãsãtoria, prin care se întemeiazã
familia, devine tainã mare (Ef. 5, 32), prin
care cei doi soþi primesc binecuvântarea ºi
harul Duhului Sfânt, care îi ajutã în
îndeplinirea scopului ei ºi în împlinirea ºi
desãvârºirea dragostei dintre soþi. Legãtura
dintre bãrbat ºi femeie este vãzutã ca model
al legãturii dintre Hristos ºi Bisericã.

Motivul cãsãtoriei este iubirea dintre soþi,
iar scopul acesteia este întreit: în
primul rând, ajutorul reciproc (Fac.2,18),
apoi naºterea de copii (Fac.1,28), ºi nu în
ultimul rând, ferirea de desfrânare (1 Cor.7,|
2).Soþii sunt datori sã se iubeascã ºi sã se
cinsteascã (1 Cor.7,3), sã fie fideli unul altu-
ia, sã-ºi iubeascã copiii, asigurându-le
bunãstare materialã, dar ºi o bunã educaþie.
Copiii, la rândul lor, trebuie sã-ºi cinsteascã
pãrinþii, sã-i asculte, sã-i ajute ºi sã se roage
pentru ei, atât cât sunt în viaþã, cât ºi dupã
moarte.

Statul ºi Biserica au cooperat ºi s-au con-
sultat în ceea ce priveºte necesitatea din
domeniul legislaþiei privind educaþia copiilor
ºi tinerilor, în domeniul asistenþei sociale
privind copiii ºi pãrinþii care au probleme
majore de ordin social. Biserica Ortodoxã nu
ºi-a schimbat ºi nu îºi va schimba vreodatã
viziunea asupra familiei, care are drept temei
iubirea Sfintei Treimi ºi icoana vãzutã Familia
Sfântã, în care Fiul lui Dumnezeu a crescut
cu înþelepciunea ºi cu vârsta ºi cu harul la
Dumnezeu ºi la oameni (Luca, 2:52). Rolul
Bisericii este acela de a susþine ºi afirma va-
lorile familiei ºi a întãri poziþia acesteia în
societate. Cãci familia este parte a întregului,
trup din trupul Bisericii. Familia este singura
care înnoieºte permanent lumea, aducând
cu sine copiii care, mai apoi, vor deveni cei
ce vor întemeia la rândul lor alte familii.
Aºadar, familia conferã prin structura sa uni-
tate întregii societãþi, dovadã fiind faptul cã

însuºi Dumnezeu-Fiul s-a nãscut din femeie
ºi a intrat în istorie ca un copil, crescut într-o
familie. Cununia celor doi tineri (bãrbat ºi
femeie) este binecuvântatã de Bisericã în
calitatea ei de icoanã a iubirii dintre Iisus
Hristos ºi Bisericã, dintre Dumnezeu ºi
umanitate, purtând în ea taina mântuirii ºi a
vieþii veºnice. De aceea, familia niciodatã nu
va putea fi redusã la aspectul biologic, juridic,
psihologic, social sau cultural, fiindcã ea este
mai mult decât toate acestea laolaltã ºi le
transcende pentru cã are vocaþia de a fi în
lume icoana iubirii divine veºnice.

Învãþãtura Bisericii Ortodoxe defineºte
familia, care ia fiinþã prin Sfânta Tainã a
Nunþii sau a Cãsãtoriei, drept biserica cea
micã. La baza uniunii naturale a bãrbatului cu
femeia stã Taina Iubirii, aºa cum mai este
numitã plastic Cãsãtoria, iar scopul urmãrit
este acela al trãirii unei vieþi creºtine ºi al
procreãrii. Pentru ca aceastã uniune se face
“în Hristos ºi în Bisericã”, ea primeºte chipul
unirii dintre Iisus Hristos ºi Bisericã. Prin
unirea tainei, cele douã pãrþi devin indisolu-
bile ºi convergente. Prin asimilare ºi reci-
procitate, regula Bisericii Mari devine regula
bisericii de acasã(familia), iar împlinirea ei
face vie ºi lucrãtoare Evanghelia în Bisericã
ºi în lume. ªi tot în virtutea acestei uniri,
modul de manifestare în raportul cu lumea al
Sfintei Treimi devine modelul de manifestare
al familiei creºtine, dupã cum susþinea ºi
Pãrintele Profesor Dumitru Staniloae.

Dacã la 10 decembrie anul 1948, se sta-
tua în Declaraþia fundamentalã a drepturilor
omului, art. 16, c. 3 cã “familia este nucleul
natural ºi fundamental al societãþii ºi are
dreptul de a fi protejatã de societate ºi stat”
se observã cã politicile actuale sunt contrare
acestei declaraþii. Prin metode de exacerbare
ºi extrapolare a unor principii bine definite
prin termeni consacraþi s-a ajuns la
inventarea de noi termeni, prinºi într-un lim-
baj lipsit de consistenþã ºi axat doar pe satis-
facþia imediatã ºi egoistã. În foarte multe
studii de specialitate se recunoaºte rolul de
participant activ al familiei în cristalizarea
economiei, valorilor ºi comportamentelor
moderne. În acelaºi timp, aceste valori sunt
scoase din mediul lor firesc – familia, ºi sunt
puse pe seama unor realizatori externi – sis-
teme, politici, necesitãþi de multe ori inven-
tate ºi incapabile sã rãspundã nevoilor con-
crete ale familiei. S-a ajuns astfel sã se vor-
beascã tot mai mult ºi total indefinit despre
procesul de modernizare a “instituþiei” fami-
liei. Este drept cã, recunoscându-i-se, de-a
lungul timpului, statutul de subiect social
specific ºi esenþial pentru viaþa publicã, fami-

lia poate fi privitã ºi ca “instituþie”, dar, com-
parativ cu ceea ce înþelegem astãzi prin
acest termen, este de preferat cel simplu, de
biserica micã. Iar aceasta, deoarece ati-
tudinea actualã este una ºi aceeaºi cu a
tendinþelor manifeste ale sistemelor, politi-
cilor ºi necesitãþilor imediate în care se
întrevãd trei mari tendinþe distructive pentru
familie, ºi anume: cea privitoare la respons-
abilitãþi, cea a delimitãrii ºi izolãrii familiei de
societate ºi cea a alternativelor propuse sã
înlocuiascã familia.

Astfel, familia creºtinã, ca ºi toate cele-
lalte instituþii cu rol formativ-educativ, luate ca
valori tradiþionale, se confruntã astãzi cu o
realã crizã.

Dintre plãgile care afecteazã grav familia,
prima ar fi adulterul, adicã legãtura intimã
nelegitimã a unei persoane cãsãtorite, cu o
altã persoanã decât soþul/soþia sa legitimã.
Ea rupe legãtura de iubire binecuvântatã din-
tre soþi, fiind o trãdare, o încãlcare a
jurãmântului conjugal. Urmãrile adulterului
sunt stingerea dragostei binecuvântatã de
Dumnezeu, distrugerea familiei.

Individualismul, egoismul, care determinã
pe atâþia sã vadã în relaþia dintre soþ ºi soþie
numai goana dupã plãcerea eroticã ºi fuga
de obligaþiile care decurg dintr-o legãturã de
familie, au ca urmare atitudinea de neaccep-
tat, de dezinteres faþã de unul din scopurile
cãsãtoriei ºi al familiei, adicã naºterea de
prunci, urmatã de creºterea ºi educarea lor.
Aºa apare fenomenul abandonãrii copiilor
sau avortul. Avortul este o crimã groaznicã
asupra unei fiinþe care nu se poate apãra, un
pãcat împotriva unui dar al lui Dumnezeu,
copilul.

Divorþul este o practicã destul de folositã
astãzi în România, sursele statistice arãtând
cã una din trei familii apeleazã la el. El este o
urmare fireascã a dispariþiei iubirii ºi respec-
tului dintre soþi. Dacã înainte principalul motiv
al divorþului, îngãduit ºi de Bisericã, era adul-
terul, cu vremea, motivele s-au înmulþit ºi 
s-au diversificat, contribuind tot mai mult la
slãbirea ºi distrugerea familiei.

Dar familia creºtinã se confruntã astãzi ºi
cu un atac ideologic. O întreagã propagandã
în mass-media încearcã sã ne inoculeze
ideea cã familia este o instituþie depãºitã, iar
bunul familist este anacronic. Se insinueazã
tot mai des imaginea cuplului liber, de orice
orientare sexualã, ca substitut al familiei
tradiþionale. Astãzi, concubinajul sau con-
vieþuirea farã cãsãtoria religioasã, este foarte
practicat. În realitate, concubinajul nu
urmãreºte decâ satisfacerea plãcerii trupeºti,
reprezentând un pericol pentru adevãrata

viaþã de familie. Constituirea legalã a
cuplurilor de persoane ce aparþin
minoritãþilor sexuale ºi adoptarea copiilor de
cãtre asemenea cupluri precum ºi produ-
cerea de cãtre persoane necãsãtorite, pe
cale artificialã, a copiilor, lovesc puternic
taina familiei.

Biserica noastrã strãmoºeascã trebuie sã
rãspundã tuturor acestor provocãri. Primul
lucru necesar este acela de a implica fiecare
familie în viaþa comunitãþii, a parohiei. Mediile
familiale diferã într-o comunitate tocmai prin
unicitatea lor. Astfel se manifestã în mod vi-
zibil, unic ºi plenar Taina Cãsãtoriei, care
începe cu binecuvântarea din Bisericã ºi se
desãvârºeºte în Împãrãþia lui Dumnezeu. A
gãsi rostul fiecãrei familii într-o comunitate
înseamnã împlinirea sufleteascã a fiecãreia
în parte, afirmarea ºi conºtientizarea rolului
social pe care îl au ºi împlinirea lor eshato-
logicã. Responsabilitatea cea mai mare a
preotului în problema familiei stã în a explica
fiecãrui cuplu de tineri în parte importanþa
Tainei Nunþii sau a Cãsãtoriei. Atenþia lui tre-
buie sã fie îndreptatã în special asupra a
ceea ce se prezintã în mod eronat, deformat
ºi fals despre familie prin diferitele canale
media. Faptul cã, aceasta nu este o simplã
înþelegere, care poate fi încãlcatã oricând ori
abordatã oricum, cã se face pentru veºnicie
ºi nu pentru o vreme oarecare. Se face pen-
tru împreunã-mântuirea celor doi ºi a celor
ce iau fiinþã prin ei, ºi nu pentru alte scopuri
(I Cor. 7, 14). De asemenea, relaþia de con-
cubinaj înainte de cãsãtorie lasã rãni adânci
ºi greu de vindecat nu doar în viaþa celor doi,
ci ºi în cea a urmaºilor lor, iar  Logodna nu
substituie ºi, deci, nu þine locul Cununiei.
Preotul nu poate “dezlega” ceea ce este
nefiresc ºi în afara Tainei. Ca atare, rolul
preotului ºi al comunitãþii credincioºilor este
acela de a susþine ºi întãri familia, de a-i da
importanþa cuvenitã, subliniind faptul cã ea
este centrul spre care se îndreaptã ºi prin
care se propovãduieºte în lume Evanghelia
Domnului ºi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos ºi în care sãlãºluieºte de-a pururi
Sfânta Treime: “Cã unde sunt doi sau trei
uniþi în numele Meu, acolo sunt ºi Eu în
mijlocul lor” (Mat. 18, 20).

Familia îºi va putea reveni din aceastã
crizã doar atunci când oamenii nu se vor mai
privi ca obiecte, ci ca subiecþi chemaþi sã se
mântuiascã unul pe celãlalt.

Locul în care ia naºtere familia creºtinã
nu poate fi altul decât Biserica, prin lucrarea
Duhului Sfânt în Taina Sfintei Cununii.

PPrreeoott
SSiillvviiuu  NNeeaaggaa

FAMILIA CCREªTINÃ AASTÃZI

În aceastã perioadã a sezonului estival,
ne aºteptãm la o afluenþã mare de public
cãtre zona montanã, cãtre zonele cu
verdeaþã din jurul localitãþilor urbane ºi
locurile de agrement organizate în aer liber.

Pentru a avea un concediu liniºtit, fãrã
evenimente, Serviciul Voluntar Pentru Situaþii
de Urgenþã - Oraº Pucioasa face câteva
recomandãri care trebuie respectate pe tim-
pul vacanþei:

-la cazare solicitaþi de la recepþie/admi-
nistrator informaþii referitoare la regulile de
prevenire a incendiilor ce trebuie respectate
în spaþiile de cazare, a modului de com-
portare, evacuare ºi de anunþare în timp util
în caz de incendiu;

-în spaþiile de cazare nu utilizaþi con-
sumatori electrici improvizaþi sau care pre-
zintã defecþiuni, nu lãsaþi sub tensiune
aparatura electricã nesupravegheatã ºi nu
modificaþi destinaþia circuitelor existente. În
situaþia în care observaþi deficiente în acest
sens, sesizaþi imediat administraþia hotelului;

-nu introduceþi în clãdirea hotelului sub-
stanþe inflamabile;

-nu fumaþi în camerã. În situaþia în care
fumatul este permis aruncaþi scrumul ºi res-
turile de þigãri în scrumiere. Nu aruncaþi res-
turile de þigãri în coºurile de gunoi;

-în cazul izbucnirii unui incendiu în hotel,
urmaþi instrucþiunile din planul de evacuare,

afiºat în fiecare camerã ºi pe holurile de
acces corespunzãtoare fiecãrui palier;

-utilizaþi pentru evacuare doar scãrile de
evacuare. Nu folosiþi lifturile,  acestea se pot
bloca. În cazul în care coridorul sau scãrile
sunt impracticabile din cauza fumului,
rãmâneþi în camerã, þineþi uºa închisã ºi
etanºaþi rosturile cu prosoape ori cearºafuri
umede. Ieºiþi la geam sau pe balcon ºi soli-
citaþi ajutor. Dacã nici acest lucru nu este
posibil sunaþi la 112 ºi comunicaþi poziþia
dumneavoastrã în clãdire.

RREECCOOMMAANNDDÃÃRRII PPEENNTTRRUU
TTUURRIIªªTTIIII CCAAZZAATTII LLAA CCOORRTT

((ÎÎNN CCAAMMPPIINNGGUURRII))::
-nu amplasaþi corturile decât în spaþiile

special destinate;
-respectaþi regulile de prevenire a

incendiilor afiºate;
-pãstraþi curãþenia ºi ordinea în zona de

campare. Orice neregulã observatã va fi
anunþatã imediat administraþiei campingului;

-focul deschis este interzis pe teritoriul

campingului;
-nu faceþi focul la mai puþin de 100 metri

de pãdure, stuf/papurã ºi în condiþii de vânt;
-atunci când faceþi focul în spaþiile special

amenajate, supravegheaþi permanent
arderea. La plecare stingeþi focul ºi asiguraþi-
vã cã acesta a fost stins complet;

-nu lasaþi copiii sã se joace cu focul;
-nu aruncaþi resturi de þigãri la întâmplare.

Acestea pot aprinde vegetaþia uscatã sau
alte materiale combustibile;

-nu recurgeþi la improvizaþii ale instalaþi-
ilor electrice pentru alimentarea receptorilor
electrici;

-nu folosiþi butelii/aragaz de voiaj cu
defecþiuni. Nu gãtiþi în imediata apropiere a
cortului;

-nu parcaþi autovehiculele decât în spaþii
special destinate. Nu blocaþi cãile de acces;

-anunþaþi în cel mai scurt timp incendiile
pe care le observaþi la 112.

Persoanele fizice ºi juridice sunt obligate,
prin lege, sã respecte în orice împrejurare
normele de prevenire ºi stingere a incendiilor
ºi sã nu primejduiascã, prin deciziile ºi
faptele  lor, viaþa ºi mediul. Asigurarea
apãrãrii comunitãþilor împotriva incendiilor
depinde, în mare mãsurã, de respectul reci-
proc ºi buna credinþã.

ÎÎNNTTOOCCMMIITT  CCAADDRRUU  TTEEHHNNIICC  PPSSII
NNÃÃSSTTAASSEE  CCOORRNNEELL

RREECCOOMMAANNDDÃÃRRII PPEENNTTRRUU TTUURRIIªªTTIIII CCAAZZAAÞÞII 
LLAA UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE HHOOTTEELLIIEERREE



pagina 55BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree
PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

AAmm  ssããrrbbããttoorriitt--oo  aassttããzzii,,
2299  iiuunniiee  22001177,,  ppee  ddooaammnnaa
EEnnaacchhee  MMaarriiaa,,  cceettããþþeeaann  aall
OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa,,  ccaarree  aa
îîmmpplliinniitt  rreessppeeccttaabbiillaa  vvâârrssttãã
ddee  110022  aannii!!

DDiissttiinnssaa  ddooaammnnãã  nnee--aa
pprriimmiitt  ccuu  zzââmmbbeettuull  ppee  bbuuzzee
ººii  nnee--aa  iimmpprreessiioonnaatt  pprriinn
ccããlldduurraa,,  lluucciiddiittaatteeaa  ººii  aammaa--
bbiilliittaatteeaa  ddee  ccaarree  aa  ddaatt
ddoovvaaddãã!!  

ÎÎii ddoorriimm aannii
mmuullþþii,, ssããnnããttooººii,,

ccuu aacceeeeaaººii
bbuuccuurriiee ddee vviiaaþþãã!!

LA MMULÞI AANI, DDOAMNA
MARIA EENACHE!

Pentru atenuarea efectelor
temperaturilor ridicate asupra
populaþiei, pe raza Oraºului
Pucioasa s-au constituit 6
puncte de distribuþie a apei
potabile, în urmãtoarele
puncte:

-Farmacia Catena – str. N.
Titulescu, nr. 2;

-Farmacia Catena – str.
Republicii, nr. 118;

-Farmacia Help Net – str.
Republicii, nr. 86;

-Farmacia Help Net – str.
Republicii, nr. 110;

-Farmacia Sensiblu – str.
Republicii, nr. 108 A;

-biroul administraþiei ”Piaþa
Cartaxo”.

În oraº funcþioneazã ºi 2
ciºmele stradale cu apã pota-
bilã (1 în piaþa centralã ºi 1 în
Parcul Independenþei).

De asemenea, pentru a
trece mai uºor peste aceste
zile cãlduroase, recomandãm

cetãþenilor, în special per-
soanelor vârstnice, sã evite
ieºirile în perioadele cu tem-
peraturi ridicate, respectiv în
intervalul orar 11.00-16.00, sã
consume zilnic doi litri de
lichide – apã platã sau ceai,
sã evite bãuturile alcoolice ºi
cele carbogazoase, sã
supravegheze copiii, evitând
locurile de joacã expuse
direct radiaþiilor solare.

Primãria PPucioasa aa iinstituit ppuncte
de ddistribuire aapã ppotabilã! 

Stimaþi cetãþeni,
Deoarece în ultima perioadã am primit tot mai multe solicitãri de anga-

jare din partea agenþilor economici care îºi desfãºoarã activitatea pe raza
localitãþii, vã aºteptãm la sediul Primãriei Pucioasa cu un Curriculum Vitae
(CV)!

Vã solicitãm acest lucru deoarece dorim sã venim în sprijinul dumnea-
voastrã prin crearea unei legãturi între angajator ºi posibili angajaþi.

CV-urile pot fi depuse de Luni pânã Joi, în intervalul orar 8.00-16.30 ºi
Vineri - 08.00-14.00, la CIC sau Serviciul de Asistenþã Socialã.

În aatenþia ccetãþenilor OOraºului
Pucioasa, aaflaþi îîn ccãutarea

unui lloc dde mmuncã!

IINNGGRREEDDIIEENNTTEE
6 ouã
150 gr zahãr
150 gr fãinã
200 gr ciocolatã neagrã
100 gr unt
1/2 plic praf de copt
300 ml lapte
80 gr zahãr
50 gr griº
100 gr cocos
80 gr unt
100 g ciocolatã cu lapte

Mod de preparare:
Topim ciocolata neagrã împreunã

cu cele 100 g de unt. Lãsãm sã se
rãcoreascã. Mixãm albuºurile spumã
cu un praf de sare ºi zahãrul.

Frecãm puþin gãlbenuºurile apoi
adãugãm ciocolata topitã cu untul.
Adãugãm ºi albuºurile spumã peste

gãlbenuºuri ºi la final fãina amestecatã
cu praful de copt.

Punem compoziþia într-o tavã cu
hârtie de copt ºi introducem tava în
cuptorul încins pentru 35-40 de
minute. Facem ºi testul cu scobitoarea.
Lãsãm blatul sã se rãceascã.

Pentru cremã amestecãm într-un
vas zahãrul cu griºul ºi adãugãm trep-
tat laptele amestecând sã nu se facã
cocoloaºe. Punem vasul pe foc ºi când
începe sã se îngroaºe, adãugãm ºi
cele 80 g de unt ºi nuca de cocos.
Lãsãm sã mai dea câteva clocote
amestecând continuu.

Peste blatul rece, punem crema
cãlduþã. Peste cremã distribuim o cio-
colatã cu lapte topitã cu câteva linguri
de lapte sau friºcã lichidã sau smân-
tânã pentru friºcã.

PPooffttãã  bbuunnãã!!  

PPrrããjjiittuurrãã ccuu cciiooccoollaattãã 
ººii ccooccooss
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În concediu, toatã lumea vrea sã se rela-
xeze ºi...de ce nu, sã se distreze! Numai cã
distracþia unora poate însemna sfârºitul
relaxãrii altora, dacã se depãºesc regulile
bunului-simþ, iar de aici pot apãrea situaþii
conflictuale, cu urmãri grave.

SSoolluuþþiiii ,,,,AANNTTIICCOONNFFLLIICCTT””
• Orice neînþelegere cu privire la parcare,

camera de hotel, locul de plajã trebuie abor-
datã cu calm, prin discuþii amiabile, fãrã a
ridica vocea sau a jigni.

• ,,Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-
mi place mie”. Þineþi cont, însã, cã plãcerile
dumneavoastrã nu coincid neapãrat cu ale
celorlalþi, aºa cã pãstraþi volumul radioului în
limite rezonabile sau folosiþi cãºti.

• Oricât de mult dorim sã ne distrãm, mai
avem nevoie ºi de odihnã. Pãstraþi liniºtea în
camere ºi pe holurile hotelului pe perioada
programului de odihnã ºi în timpul nopþii!

• Consumat cu moderaþie, alcoolul poate
fi un ingredient al distracþiei ºi al stãrii de
bine. Numai cã, dacã depãºiþi mãsura, vã
poate transforma fie într-o victimã, fie într-un
agresor. Opriþi-vã la timp, pentru a nu vã stri-
ca vacanþa!

Varã...soare...relaxare... Pe asta mizeazã
ºi cei care vã vizeazã bunurile! Aºa cã rela-
xaþi-vã, dar nu uitaþi sã vã protejaþi de peri-
cole!

SSoolluuþþiiii ,,,,AANNTTIIHHOOÞÞ””
• Când mergeþi la plajã sau la o plimbare

prin staþiune, nu luaþi sume mari de bani cu

dumneavoastrã, ci doar stricul necesar. O
borsetã sau o gentuþã ,,turisticã”, þinutã în
faþã ºi protejatã cu mâna, constituie o moda-
litate foarte bunã de pãstrare a valorilor !

• În satele de vacanþã sau în zonele
aglomerate, nu puneþi bani ºi acte în ruc-
sacuri purtate în spate!

Hoþii se pot servi cu uºurinþã. Dacã vã
opriþi sã cumpãraþi ceva, nu scoateþi din
geantã toþi banii, ci doar suma necesarã
achizionãrii produsului! Nu vã lãsaþi intimidaþi
de cei care vã grãbesc sau vã împing, puneþi
portofelul la locul lui, ºi nu în sacoºã ori în
buzunar!

• În vacanþã se leagã repede prieteniile:
pe plajã, la piscinã, în cluburi dar…fiþi pre-
cauþi ºi nu vã lãudaþi oricui cu sumele de bani
pe care le deþineþi.

• Aþi fost cazaþi la parter sau la etajul 1?
Chiar dacã este caniculã, nu lãsaþi geamurile
sau uºile de la balcon deschise! Riscaþi sã
aveþi musafiri nepoftiþi, care vã vor face
,,curãþenie” în camerã!

• Cheile de la camera de hotel pot fi pier-
dute cu uºurinþã atunci când mergeþi la plajã.
Iar dacã pe cheie mai este trecut ºi numele
hotelului ºi numãrul camerei, hoþii vor merge
direct la þintã! Aºa cã, ar fi mai bine sã lãsaþi
cheia la recepþie, unde este în siguranþã.

• Staþi pe plajã ºi încercaþi sã vã relaxaþi,
dar vã tot gândiþi la banii ºi bijuteriile lãsate în
camerã? Mai bine plasaþi sumele mari de
bani ºi bunurile de valoare în seiful hotelului,
ºi scãpaþi de gândurile negre!

,,Nu mi se poate întâmpla mie” gândesc

unii.. ,,Tocmai în vacanþã?”, se întreabã
alþii..Cu toate astea, tâlhãriile se întâmplã ºi
victime devin tocmai cei care nu þin cont de
zicala ,,paza bunã trece primejdia rea”

SSoolluuþþiiii ,,,,AANNTTIITTÂÂLLHHAARR””
• Dacã abia aþi cunoscut pe cineva, nu e

bine sã rãmâneþi singur cu acea persoanã
dupã lãsarea serii sau sã consumaþi bãuturi
alcoolice: puteþi fi jefuiþi sau chiar agresaþi
fizic!

• Pe timpul vacanþei ne mai permitem sã
petrecem pânã noaptea târziu. Þineþi însã
cont sã nu vã deplasaþi dupã lãsarea serii,
singuri, prin zone puþin circulate. Tâlhãriile nu
li se întâmplã doar altora!

• Dacã observaþi cã sunteþi urmãrit/ã de
unul sau mai mulþi indivizi, deplasaþi-vã prin
zone intens circulate, chiar dacã asta pre-
supune schimbarea traseului iniþial; anunþaþi
prietenii sau familia cu privire la suspiciunea
dumneavoastrã sau cereþi sprijinul unui
poliþist; dacã sunteþi agresat, sunaþi de
urgenþã la 112.

• Vã tenteazã sã cumpãraþi niºte cadouri
mai convenabile pentru cei de acasã? Nu vã
lãsaþi atraºi în locuri dosnice, izolate, de
cãtre aºa-ziºii vânzãtori ambulanþi care vã
promit lucruri ieftine! Nu numai cã nu veþi
câºtiga nimic, dar veþi fi ºi tâlhãriþi!

• Bijuteriile ºi telefoanele mobile de ultimã
generaþie, afiºate ostentativ, sunt ,,magneþi”
pentru tâlhari. Evitaþi sã etalaþi astfel de
accesorii pe stradã, în special când sunteþi
singuri, la ore târzii, în locuri izolate.

Aþi venit cu maºina pe litoral? Cu sigu-
ranþã nu vreþi sã vã întoarceþi fãrã o parte din
bagaje sau cu trenul! Mai micã sau mai
mare, luxoasã sau doar practicã, maºina ºi
bunurile aflate în ea vã aparþin ºi nu trebuie
lãsate la îndemâna infractorilor.

SSoolluuþþiiii ,,,,AAUUTTOO-PPRROOTTEECCTTIIVVEE””
• Pe drumul spre litoral opriþi la benzinãrii

sau în alte locaþii. Chiar dacã pauza este
scurtã, acþionaþi sistemul de închidere a
uºilor ºi rãmâneþi în zona autoturismului dacã
aveþi bunuri plasate la vedere.

• Este de preferat sã alegeþi un hotel/o
vilã care sã aibã parcare proprie, eventual
pãzitã, pentru a vã ºti maºina în siguranþã în
orice moment al zilei. Dacã parcaþi în altã
parte, alegeþi o zonã bine iluminatã ºi circu-
latã.

• Aþi coborât din maºinã pentru a
cumpãra ceva de la o tarabã sau pentru cã
aþi uitat ceva în camerã? Scoateþi cheia din
contact, chiar dacã lipsiþi pentru un timp
foarte scurt. Furtul unui autoturism cu cheile
lãsate în contact dureazã câteva secunde!

• Sistemul de alarmã constituie o modali-
tate eficientã de protejare a autoturismului.
Acþionaþi-l permanent!

• Genþile, bagajele, telefoanele mobile,
GPS-urile, aparatura electronicã sunt bunuri
care nu trebuie lãsate la vedere în interiorul
maºinii.

ªªeeffuull  PPoolliiþþiieeii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa
CCoommiissaarr  ººeeff  ddee  PPoolliiþþiiee  LLUUPPUU  VVLLAADD

SSOOLLUUÞÞIIII PPEENNTTRRUU PPRROOTTEECCÞÞIIEE EESSTTIIVVAALLÃÃ

”Am realizat o expoziþie de artã
graficã ºi artã decorativã pentru oamenii
dragi din oraºul meu natal. Publicul þintã
a fost omul apãsat de grijile cotidiene
care nu are timp sã îºi ridice privirea de
la treburile lui. Am creat special lucrãri
pentru spaþiul de expunere, drept pentru
care un copilaº m-a întrebat: ”Aici e
casa ta?” Cred cã rãspunsul este:
”Temporar, Da!” Au fost în jur de o mie
de vizitatori, individual ºi în grupuri, pe
care i-am primit, noi, cei de la grupul de
Culturã. Am dat permanent  explicaþii
asupra tehnicilor folosite, sperând sã
stimulez actul de creaþie artisticã ce se
aflã în fiecare dintre noi. Rezultatele au
depãºit aºteptãrile!   Chipurile s-au des-

tins, mesajul naturii reprezentatã  prin
modalitãþi artistice a fost  perceput cu
multã deschidere, cuvinte minunate au
fost scrise în caietul de impresii!
Am ales ca simbol florile ºi le-am real-
izat din materiale diferite folosind multi-
ple  tehnici. Lucrãrile trimit cãtre stilul
prerafaelit.

Este un dar pe care l-am adus
oraºului în care am copilãrit, un mesaj
de armonie,  exprimat prin culoarea,
gingãºia ºi eleganþa ce caracterizeazã
florile!”

CCrriissttiiaannaa  PPaallooºº
aarrttiisstt    ppllaassttiicc

2277  iiuunniiee  22001177

Cristiana PPaloº, aartistic
plastic –– iimpresii
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SSTTIIMMAAÞÞII  LLOOCCUUIITTOORRII  
AAII  OORRAAªªUULLUUII  PPUUCCIIOOAASSAA,,

Dupã cum ºtiþi, Unitatea Administrativ
Teritorialã  Oraºul Pucioasa alãturi de celelalte
unitãþi administrative (89) din judeþul Dâmboviþa
este asociatã în Asociaþia De Dezvoltare
Intercomunitarã “Reabilitarea Colectãrii,
Transportului, Depozitãrii, Prelucrãrii Deºeurilor
Solide În Judeþul Dâmboviþa” (A.D.I.), ce are ca
scop îmbunãtãþirea infrastructurii tehnico - edi-
litarã a sistemelor de colectare, transport,
depozitare, prelucrare a deºeurilor solide afe-
rente localitãþii noastre.

De-a lungul ultimilor 7 ani, serviciul de salu-
brizare pe raza oraºului nostru (strângerea
gunoiului menajer de la populaþie cât ºi de la
agenþii economici) s-a desfãºurat de cãtre S.C.
SUPERCOM S.A., operatorul ce a câºtigat lici-
taþia organizatã în anul 2010 de cãtre A.D.I.

Prin hotãrârile adoptate de Adunarea
Generalã a Membrilor Asociaþiei s-a stabilit ºi
aprobat, anual, cuantumul taxei de habitat, ce
trebuie achitatã de beneficiarii serviciului de
colectare a deºeurilor solide, aceasta fiind

inclusã distinct în factura emisã de S.C.
Electrica S.A.

Urmare a Hotãrârilor  adoptate de
Adunarea Generalã a Membrilor Asociaþiei,
fiecare localitate din judeþul Dâmboviþa avea
obligaþia de a adopta tarifele stabilite ºi apro-
bate de A.D.I.

În urma situaþiei încasãrilor efectuate de
S.C. Electrica S.A., Asociaþia De Dezvoltare
Intercomunitarã Dâmboviþa emite facturi
Oraºului Pucioasa, prin care se solicitã plata
echivalentului taxei de habitat  ºi a penalitãþilor
de întârziere datorate de beneficiarii serviciului
prestat, urmând ca, ulterior, autoritãþile locale
sã recupereze aceastã taxã de la beneficiari
(cetãþenii oraºului).

Vã  facem cunoscut cã în urma Hotãrârilor
adoptate anual de cãtre  Adunarea Generalã a
Membrilor Asociaþiei, fostul edil trebuia sã
iniþieze un Proiect de Hotãrâre pentru apro-
barea la nivel local a acestei taxe de habitat,
lucru ce nu s-a întâmplat ºi astfel, autoritãþile
locale nu au fost nevoite sã recurgã la recuper-
area acestei taxe ºi a penalitãþilor de întârziere.

Ca urmare a refuzului achitãrii taxei de

habitat, cotizaþiilor ºi a penalitãþilor de întârziere
de cãtre fostul edil,  A.D.I. a formulat Cerere de
chemare în judecatã împotriva Oraºului
Pucioasa ºi prin hotãrârile pronunþate de
instanþa de judecatã am fost obligaþi sã achitãm
suma de  762.484,06 lei  ºi anume: Sentinþa 
nr. 82 din 26.01.2015 pronunþatã în dosarul 
nr. 5617/120/2011 de Tribunalul Dâmboviþa,
Sentinþa nr. 850 din 11.10.2016 pronunþatã în
dosarul nr. 5007/120/2015 de Tribunalul
Dâmboviþa, Decizia nr. 497 din 29.03.2017  pro-
nunþatã în dosarul nr. 5007/120/2015 de Curtea
de Apel Ploieºti.

Plata cãtre A.D.I. a  restanþelor datorate de
beneficiari se realizeazã din bugetul local al
unitãþii, iar recuperarea taxei de habitat de cãtre
autoritãþile locale de la datornici  reprezintã o
îndatorire ce a fost asumatã conform prevede-
rilor Hotãrârilor adoptate de  Adunarea
Generalã a Membrilor Asociaþiei cu privire la
Metodologia de instituire ºi colectare a taxei de
habitat la nivel judeþean cu destinaþia specialã
de salubrizare, cât ºi o constrângere legalã.

În momentul de faþã, bugetul local al  U.A.T.
Oraºul Pucioasa este  afectat în mod conside-

rabil, întrucât trebuia achitatã suma mai sus
menþionatã, iar pentru a evita executarea silitã,
în urma unui efort imens, am reuºit sã achitãm
aceastã sumã. Precizãm cã avem 1.636 de per-
soane  fizice care nu au achitat taxa de habitat,
cu sume cuprinse între 1 leu - 1.016 lei.

Deºi este o misiune ingratã, în perioada
urmãtoare o sã înºtiinþãm fiecare familie
(gospodãrie) în cauzã, de sumele datorate.

Vã rugãm, încã odatã, sã înþelegeþi cã
aceastã situaþie este impusã de  dispoziþiile
legale, ce prevãd recuperarea sumelor datorate
de populaþie, dar ºi de un principu al echitãþii
sociale în care cred, în sensul în care dacã toþi
cetãþenii au beneficiat de aceleaºi servicii ºi
costurile trebuiesc sã fie identice.

Dacã sunteþi pe lista celor care au datorii de
acest fel, vã rog sã vã adresaþi Primãriei
Pucioasa, pentru cã vom încerca sã vã punem
la dispoziþie, mecanisme fexibile de platã.

Cu stimã ºi consideraþie,

PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa,,
iinngg..  EEmmiilliiaann  CCoonnssttaannttiinn  AANNAA

FAZA NNAÞIONALÃ
OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  EEDDUUCCAAÞÞIIEE  CCIIVVIICCÃÃ
LOCUL I - Radu Ana-Maria, Stoica Tudor-George- IV A prof.

Parnia Roxana
CONCURSUL NAÞIONAL ”DEMOCRAÞIE ªI TOLERANÞÃ”
CALIFICARE-faza naþionalã Piatra Neamþ, iulie 2017 – Folea

Clara-Andreea – a VIII a A,  Lazãroiu Andreea-Cristiana – a VIII
a A, Stoica Tudor-George- IV A, prof. Pincovici Alina- Ivona, prof.
Vintilã Georgiana, prof. Parnia Roxana

CCOONNCCUURRSSUULL  NNAAÞÞIIOONNAALL  DDEE  MMAATTEEMMAATTIICCÃÃ  „„LLuummiinnaaMMaatthh””
LOCUL II –Constantinescu Andrei Alexandru- VIII A, prof.

Boboc Alexandru 
OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  FFIIZZIICCÃÃ
PARTICIPARE - DIPLOMÃ DE ONOARE, Târgu Jiu, aprilie

2017 - Constantinescu Andrei – VIII A, prof. Ana Mihaela
Concursul Naþional DE CHIMIE „Raluca Rîpan”
MENÞIUNE SPECIALÃ - Arad, iunie 2017- Stanciu Andrei

Cristian- VII C, prof. Cuculea Raluca
CCoonnccuurrssuull  NNaaþþiioonnaall  CCoommppeerr  CCoommuunniiccaarree
LOCUL I – Bãlãºescu-Rusu Estera-Ioana-  I B, prof. înv.pri-

mar Pincovici Alina-Ivona
LOCUL I- Ghemeº Alice- I A, prof. înv. primar Gheorghe-Tatu

Mihaela
LOCUL I – Dobrescu Teodora- II C, prof. înv.primar Toboºaru

Laura
LOCUL I - Tebeica Dan Ioan Teodor –III A, prof. înv. primar Dinu

Florina
LOCUL II - Voicu Rãzvan Andrei- IV B- prof. înv. primar Tufan

Claudia
LOCUL I - Manolache Andreea- III B - prof. înv. primar Coman

Alexandra
LOCUL II -Negulescu Razvan Andrei- III B- prof. înv. primar

Coman Alexandra
CCOONNCCUURRSSUULL  NNAAÞÞIIOONNAALL  TTEERRRRAA
Menþiune – Nichita Iulia – VI A, prof.Teotoc Loredana
Concursul Naþional Comper matematicã
LOCUL I- Bãlãºescu-Rusu Estera-Ioana- cls. I B, prof. înv.pri-

mar Pincovici Alina-Ivona
LOCUL I- Ioniþã Petru-ªtefan- cls. I B, prof. înv.primar

Pincovici Alina-Ivona
LOCUL II – Dan Irene -  II C, prof. înv.primar Toboºaru Laura
LOCUL I -Niþu Raul Florentin - IV B- prof. înv. primar Tufan

Claudia
LOCUL I- Lupoiu David–II B, înv. Diaconu Florina
CCOONNCCUURRSS  iinntteerrnnaaþþiioonnaall    ddee  ccrreeaaþþiiee  ppllaassttiiccãã  „„PPããmmâânnttuull––ggrrãã--

ddiinnaa  mmeeaa””
LOCUL I- Avanu Andrei-  II C, prof. înv.primar Toboºaru Laura
LOCUL I- Bãcioiu Emanuela Victoria-IV A– prof. înv.primar

Roxana Parnia
LOCUL II- Borcea Daria- IV A – prof. înv.primar Roxana Parnia
LOCUL III- Constantin Bianca- IV A – prof. înv.primar Roxana

Parnia
CCoonnccuurrssuull  NNaaþþiioonnaall  GGaazzeettaa  mmaatteemmaattiiccãã  JJuunniioorr
LOCUL I- Bãlãºescu-Rusu Estera-Ioana- cls. I B, prof. înv.pri-

mar Pincovici Alina-Ivona
LOCUL I- Lupoiu David–II B, înv. Diaconu Florina
FFeessttiivvaalluull  NNaaþþiioonnaall  ddee  CCrreeaaþþiiee  LLiitteerraarrãã  ººii  PPllaassttiiccãã  „„CCuulloorriillee

PPaattrraanneeii””
PREMIUL de Excelenþã al Juriului – Ioniþã Elena- Iulia – VIB,

prof. Milu Adriana
LOCUL I – Mãntescu Andreea-Delia – VI B, prof. Milu Adriana
LOCUL I – Dumitrache Elena-ªtefania – VI B, prof. Milu

Adriana
LOCUL II – Parnia Horia – VI B, prof. Milu Adriana
LOCUL III – Brînzicã Vlad – VI B, prof. Milu Adriana
CCUUPPAA  RROOMMÂÂNNIIEEII  KKAARRAATTEE--ddoo--  KKAARRAATTEE  PPrreeuunniivveerrssiittaarr
LOCUL II – KATA- Udroiu Ioana Raluca – II C - antrenor

Udroiu Robert
LOCUL II – KATA, LOCUL III – KUMITE- Grigore Cristiana-

Valentina – III C - antrenor Udroiu Robert
LOCUL I – KATA- Santa Cruz Dobrescu Erik– III C - antrenor

Udroiu Robert
LOCUL II – KATA, LOCUL III – KUMITE-Stoica Vlad ªtefan–

IV A- antrenor Udroiu Robert
LOCUL I – KATA- Rainea Andreea Cristina– V B - antrenor

Udroiu Robert
LOCUL III – KATA- Vlad Iulia- Andreea– IV A - antrenor

Udroiu Robert

CCAAMMPPIIOONNAATTUULL  NNaattiioonnaall  ddee  BBaasscchheett  JJuunniioorrii  UUnnddeerr  1133
LOCUL IX din 43 de echipe înscrise- Pãtru David -VI A,

Dumitru Radu –VI A, Turbatu Rareº-VI B, Mãndoiu Mihãiþã –VI B,
Pupezescu Albert- VI B, Parnia Horia – VI B, Brînzicã Vlad –VI B,
Catanã George –VI B, Postelnicu Andrei –VI B, Coman Luca – IV
A, Stoian Edi – VB- prof. Parnia Ovidiu

CCOONNCCUURRSSUULL  NNaaþþiioonnaall  ddee  CCrreeaaþþiiii  LLiitteerraarree  ººii  PPllaassttiiccee
„„PPrriimmããvvaarrãã  ––  ccuullooaarree  ººii  ccuuvvâânntt””,,  CCããllããrraaººii  

LOCUL II -Diaconescu Lavinia - II B, înv. Florina Diaconu
FAZA JJUDEÞEANÃ

CCOONNCCUURRSSUULL  „„DDEEMMOOCCRRAAÞÞIIEE  ªªII  TTOOLLEERRAANNÞÞÃÃ””
LOCUL I – Folea  Clara-Andreea – a VIII a A,  Lazãroiu Andreea-

Cristiana – a VIII a A, Stoica Tudor-George- IV A, prof. Pincovici
Alina- Ivona, prof. Vintilã Georgiana, prof. Parnia Roxana

OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  FFIIZZIICCÃÃ
LOCUL I - Constantinescu Andrei – VIII A, prof. Ana Mihaela
OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  LLIIMMBBÃÃ,,  CCOOMMUUNNIICCAARREE  ªªII  LLIITTEERRAATTUURRÃÃ  RROOMMÂÂNNÃÃ
Menþiune- Ciobanu George-Antonio – VI B, prof.Milu Adriana
Menþiune-Dan Lorena-ªtefania- VIB, prof.Milu Adriana 
Menþiune-Preda Beatrice-Elena- VI B,prof.Milu Adriana
Premiu Special-Nãstãsescu Luiza – VI C,prof. Mihai Cristina
Premiu Special-  Voicu Izabela- VII C, prof. Zamfir Aurora
Menþiune -Nicolaescu Sorana VIII A, prof. Zamfir Aurora
Premiu Special- Dragomir Bianca VIII A, prof. Zamfir Aurora
OOLLIIMMPPIIAADDAA  „„LLEECCTTUURRAA,,  CCAA  AABBIILLIITTAATTEE  DDEE  VVIIAAÞÞÃÃ””
Menþiune-  Preda Beatrice-Elena- VI B, prof.Milu Adriana
Menþiune-  Mãntescu Andreea-Delia- VI B, prof.Milu Adriana
Menþiune- Nãstãsescu Luiza – VI C, prof. Mihai Cristina
Menþiune- Bãnescu Daria – VI C, prof. Mihai Cristina
Menþiune- Huþanu Ema – VI C, prof. Mihai Cristina
Menþiune- Bãdeanu Alexia – VI A – prof. Zamfir Aurora
Menþiune-Nichita Iulia – VI A – prof. Zamfir Aurora
Menþiune-Milea Daniela – VI A- prof. Zamfir Aurora
Menþiune-Poºchinã Andreea – VI A – prof. Zamfir Aurora
Menþiune-Dragomir Bianca – VIII A – prof. Zamfir Aurora
Menþiune-Stãnculescu Ana – VIII A – prof. Zamfir Aurora
Menþiune-Nicolaescu Sorana – VIII A – prof. Zamfir Aurora
Menþiune-Stanciu Rãzvan – VII B – Prof. Cristina Mihai
Menþiune- Sandu Ana Maria – VII B – Prof. Cristina Mihai
Menþiune-Anghel ªtefania – VII B – Prof. Cristina Mihai
Menþiune-Lãzãroiu Andreea – VIII A – Prof. prof. Zamfir Aurora
Menþiune- Toader Bianca – VII B – Prof. Cristina Mihai
Menþiune-Ropotan Daciana – VII B – Prof. Cristina Mihai
OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  EEDDUUCCAAÞÞIIEE  CCIIVVIICCÃÃ
LOCUL I – Radu Ana-Maria, Stoica Tudor-George- IV A,  prof.

Parnia Roxana
LOCUL II – Jeculescu Bianca-Gabriela, Nãstãsescu Bianca-

Gabriela- IV A, prof. Parnia Roxana
LOCUL II – Bãcioiu Manuela-Victoria, Borcea Daria- IV A,

prof. Parnia Roxana
OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  MMAATTEEMMAATTIICCÃÃ
Menþiune – Constantinescu Andrei Alexandru- VIII A– prof.

Boboc Alexandru 
CCOONNCCUURRSSUULL  jjuuddeeþþeeaann  „„CCããlliinn  BBuurrdduuººeell””
Menþiune (pentru echipajul ºcolii):Constantinescu Andrei

Alexandru -VIII A, Dragomir Bianca- VIII A, Stanciu Andrei- VII C,
Nichita Iulia-VI A, Bîrlog Andrei- VI B, Stoian Eduard- V B- prof.
Boboc Alexandru, prof. Lungu Alesandru

CCOONNCCUURRSSUULL  NNaaþþiioonnaall  „„TTeerrrraa””--  DDee  llaa  ppoovveessttee  llaa  rreeaalliittaattee  
Menþiune – Voicu Izabela - VII C, - prof.Teotoc Loredana
CCOONNCCUURRSSUULL  NNAAÞÞIIOONNAALL  TTEERRRRAA
LOCUL III – Nichita Iulia – VI A, prof.Teotoc Loredana
OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  CCUULLTTUURRÃÃ  CCIIVVIICCÃÃ
LOCUL II –Lãzãroiu Andreea, Folea Clara- VIII A;
LOCUL II –Chelu ªtefania, Tudor Carmen– VIII A, prof. Vintilã

Georgiana 
OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  LLIIMMBBAA  EENNGGLLEEZZÃÃ
LOCUL II – Albulescu Ana-Maria – V B, prof.Borcea Hermina
LOCUL II – Aldea Xenia – VI A, prof.Borcea Hermina
LOCUL II – Bãdeanu Alexia – VI A, prof.Borcea Hermina
Menþiune -  Acsinia Cãtãlin- V A , prof. Luca Alina
Menþiune -  Dragomir Bianca- VIII A, prof. Borcea Hermina
CCOONNCCUURRSSUULL  „„PPUUBBLLIICC  SSPPEEAAKKIINNGG”
LOCUL I – Coman Maria – III A, prof.Borcea Hermina
LOCUL I- Diaconescu Mario – III A , prof. Borcea Hermina
LOCUL I –Toma Cristian- III A, prof.Borcea Hermina
LOCUL I – ?u?oiu Ioana- III A, prof.Borcea Hermina

LOCUL II – Tebeicã Dan- III A, prof.Borcea Hermina
OOGG--RRuuggbbyy--ttaagg
LOCUL II – Prundaru Gabriel- VII C, Pastor Dragos- VII C,

Diaconescu Antonio- VII C, Berechet Andrei- VII A, Ifrim Rares-
VII A, Mãriºoiu Ana-VII C, Rizescu Beatrice- VII C, Berbec Rareº-
VII C, Sâmpãlean Denisa- VII A, Florescu Iuliana- VII A, ªetreanu
Alexandru- VII A, Mãndoiu Gabriel- VII A, Olteanu Andrei- VII A,
Ivaz Emanuela- VII A- prof. Diaconescu Grigore

OOSSSS--  FFoottbbaall
LOCUL IV-Banu Silviu- IV A, Coman Luca-IV A, Brînzicã

Tudor- IV A, Cristea Ionuþ- IV A, Olaru Alexandru- IV A, Gheorghe
Mihai- III C, Vlad Nicola- II B, Tebeicã Dãnuþ- III A, Banu Robert-
III A- prof. Nicolaiescu Mihai

LOCUL II -Coman Luca-IV A -prof. Nicolaiescu Mihai
CCOONNCCUURRSSUULL  EEPPIISSTTOOLLAARR  SSNNAACC  --  „„SSccrriissooaarree  ppeennttrruu  pprrii--

eetteennuull  mmeeuu””
LOCUL II-Lupu Ioana-Alexandra –V C, prof. Mihai Cristina
Menþiune -Dragomir Bianca- VIII A, prof. Zamfir Aurora
Menþiune - Stãnculescu Ana- VIII A, prof. Zamfir Aurora
CCOONNCCUURRSSUULL  „„EEDDUUCCAAÞÞIIEE  RRUUTTIIEERRÃÃ--EEDDUUCCAAÞÞIIEE  PPEENNTTRRUU  VVIIAAÞÞÃÃ””
LOCUL III (echipe),  LOCUL I (îndemânare poligon) – Oproiu

Dragoº, Constantin- VIII A, Enache Eusebiu Georgian – VIII A, Ilioiu
Laurenþiu - VI B, Diaconescu Denis- VII C, prof.Sprinceanã Sorin

CCOONNCCUURRSSUULL  NNAAÞÞIIOONNAALL  „„PPrriieetteenniiii  PPoommppiieerriilloorr””
LOCUL III- Grigorescu David- VII B, Drãgoi Raul-VII A, Luca

Mihai- VII A, Mãndoiu Gabriel- VII A, Berechet Andrei-VII A,
Bucur Adelin-VIII A, Verbancu Radu-VIII A, Diaconescu Antonio
Cristian VII C,  Marina Alexandru Leonard – VII C, Marina
Bogdan Lucian – VII C- prof. Parnia Ovidiu, prof. Ivaºcu ªtefania

OOGG--bbaasscchheett
LOCUL III- Pãtru David -VI A, Dumitru Radu –VI A, Turbatu

Rareº-VI B, Mãndoiu Mihãi?ã –VI B, Pupezescu Albert- VI B,
Parnia Horia – VI B, Brînzicã Vlad –VI B, Catanã George –VI B,
Postelnicu Andrei –VI B, Coman Luca – IV A, Stoian Edi – VB-
prof. Parnia Ovidiu

CCOONNCCUURRSSUULL  JJUUDDEEÞÞEEAANN  „„ªªii  ppoovveesstteeaa  mmeeaa  îînncceeppee  ccuu  uunn
ddaassccããll””--sseeccþþiiuunneeaa  ppooeezziiee  

LOCUL I -Stanciu Rãzvan, VII B- prof. Mihai Cristina
CONCURSUL de Creaþie Literarã, din cadrul Festivalului

Internaþional al Artelor ,,Marius Bunescu” -Caracal 
LOCUL III - Dumitrache ªtefania- VI B, prof. Adriana Milu
Menþiune- Bîrlog Iulian Andrei -VI B, prof. Adriana Milu
COONNCCUURRSSUULL  AArrttiissttiicc  ””TTaalleennttee  ddââmmbboovviiþþeennee””
Menþiune-–Mãntescu Delia- VI B, recitare,  prof. Milu Adriana

CONCURSURI LLA CCARE EELEVII AAU FFOST DDEJA PPREMIAÞI
CCOONNCCUURRSSUULL  NNAAÞÞIIOONNAALL  ””JJoocc  ddee  ccrreeiioonn””  eeddiiþþiiaa  aa  IIXX--aa
LOCUL I- Radu Ana-Maria- IV A, creaþie plasticã, prof. Parnia

Roxana
LOCUL I- Alchihabi Al Amira Mariam- VII B, solist vocal, prof.

Zamfir Aurora
LOCUL III- Stãnescu Teodora, VI B, PPT, prof. Rada Vasile
LOCUL II- Dans modern- V B, prof. Milu Adriana
LOCUL III -Dans etno- V B, prof. Milu Adriana
LOCUL III -Dans polonez-  prof. Pincovici Alina, Zamfir

Aurora, Diaconu Florina
LOCUL II- Teatru- IV A, prof. Borcea Hermina
LOCUL II- Bãdeanu Alexia- VI A, recitare, prof. Borcea Hermina
LOCUL III –Mãntescu Delia- VI B, recitare,  prof. Milu Adriana
CCOONNCCUURRSSUULL  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  ªªAAHH  „„ªªaahhuull,,  ssppoorrttuull  mmiinnþþiiii””::
LOCUL I - Vlad Nicola Cristian – categoria 5-10 ani
LOCUL III- Cristea Darius - categoria 10-15 ani
CCoonnccuurrssuull  NNaaþþiioonnaall  ddee  MMooddeelliissmm  „„MMeemmoorriiaall  HHeennrrii  CCooaannddãã””,,

sseeccþþiiuunneeaa  „„RRaacchheettoommooddeellee””,,  ccaalliiffiiccaarree  llaa  CCaammppiioonnaattuull  NNaaþþiioonnaall
ddee  RRaacchheettoommooddeellee  --  BBuuzzããuu,,  2299  iiuunniiee  --  22  iiuulliiee  22001177

LOCUL I -Diaconescu Mario- III A, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL I -Mitroi Emil - II C, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL I -Pincovici Marc- IV A, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL I -Toma Cristian- III A, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL I -Teodoroiu Mihaela- IVB, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL II-  Ceviciuc Diana-IV B, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL II- Ceviciuc Radu- II A, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL II- Ciuciuc Teodor -II-a C, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL II- Oancea Andrei- II-a C,  prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL II- Pantea Alexandru -pregãtitoare C, prof.

Diaconescu Nicolae
LOCUL II- Stoica Vlad – IV A, prof. Diaconescu Nicolae
LOCUL II- Teodoroiu Marian –IIC, prof. Diaconescu Nicolae

Anunþ iimportant ppentru llocuitorii ooraºului

REZULTATE OOLIMPIADE ªªI CCONCURSURI ªªCOLARE 22016-22017
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”Se împlineºte un an de când
am fost învestit ca ºi primar al
oraºului Pucioasa!

A fost un an greu, cu multã,
foarte multã muncã, pentru mine ºi
echipa mea.

Nu ºtiu dacã este momentul
unui bilanþ, pentru cã eu cred cã tot
efortul nostru din acest an poate fi
considerat fundaþia unei construcþii
ce are ca obiectiv transformarea
oraºului nostru într-o altfel de loca-
litate, într-o “CASÃ” primitoare pen-
tru noi toþi.

Privind din alt punct de vedere,
astãzi sunt la un an distanþã de
ziua în care cercul meu de prieteni
s-a mãrit! Pentru cã, dacã vreau sã
punctez o realizare, eu consider cã
aceasta este apropierea dintre edil
ºi locuitorii oraºului Pucioasa!

Sã nu credeþi cã a fost sau cã
este uºor!

Dar permanent am încercat sã

vã tratez pe toþi ca pe apropiaþii
mei, sã simþiþi cã instituþia primãriei
vã este aproape, vã este un pri-
eten! Indiferent de zi sau de orã,

am încercat sã fiu lângã dumnea-
voastrã!

Eu vã rog sã aveþi încredere în
mine pânã la capãt! Îmi doresc sã

vã pot demonstra la finalul manda-
tului cã nu v-aþi înºelat. Îmi doresc
sã demonstrãm tuturor cã într-o
localitate din România primarul
face o echipã perfectã cu cetãþenii!

Vã mulþumesc pentru sprijin ºi,
ca sã mai punem o piatrã la temelia
construcþiei noului oraº “Bãile

Pucioasa” vã anunþ cã ADR SUD
Muntenia ne-a comunicat faptul cã
Proiectul depus pentru reabilitarea
termicã a blocurilor de pe Strada
Avram Iancu va intra direct în etapa
de Contractare, proiectul fiind
declarat eligibil!”

Mesajul PPrimarului OOraºului PPucioasa
ing. CConstantin EEmilian AAna

Rachetomodeliºtii ºi aeromod-
eliºtii de la Clubul Copiilor
Pucioasa, însoþiþi de prof. Nicolae
Diaconescu ºi prof. Sandu

Diaconescu, au participat joi, 29
iunie, la ºedinþa Consiliului Local al
Oraºului Pucioasa, pentru a
prezenta rezultatele obþinute la

Concursul Naþional Memorial Henri
Coandã, ediþia 41.

Îi felicitãm pe:
- Diaconescu Mario, Toma

Cristian, Mitroi Emil, Teodoroiu
Mihaela, Pincovici Marc - locul 1;

- Teodoroiu Marian, Oancea
Andrei, Pantea Alexandru, Ciuciuc
Teodor, Stoica Vlad - locul 2;
- elevi ai ªcolii Gimnaziale “Mihai
Viteazul” Pucioasa

- Stroe Alberto, Ignat Sebastian,
Banu Augustin - locul 1;

- Coman Rareº - locul 2
- elevi ai ªcolii nr. 4 “Elena

Donici Catacuzino” Pucioasa
CCoooorrddoonnaattoorr  PPrrooff..  DDiiaaccoonneessccuu

NNiiccoollaaee  --  RRaacchheettoommooddeellee
- Diaconescu Mario, Toma

Maria, Ignat Sebastian,
Diaconescu Vlad, Banu Augustin, -
- Pincovici Marc - locul 1;

- Manea Luiza - locul 2
CCoooorrddoonnaattoorr  pprrooff..  DDiiaaccoonneessccuu

SSaanndduu  --  AAeerroommooddeellee

LLaa ccââtt mmaaii mmuullttee
rreezzuullttaattee ddeeoosseebbiittee!!
NNee mmâânnddrriimm ccuu vvooii!!

Recunoaºtem eexcelenþa!


